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Indledning

Et Skridt på Vejen…
Følgende er et tænkt idyllisk eksempel:
”Det virker”. Telefonlinjen gløder, mails dumper ind i ekspresfart og rundt omkring mig farer
journalistkollegaer, redaktører, redigeringsteknikere og andre fra holdet rundt for at sikre, at alt
går efter planen. Denne gang løber vi ikke som lemminger i ring med manglende overblik og uden
sans for det egentlige problem. Denne gang føler vi os ovenpå og har opnået borgernes interesse og
direkte engagement. Det er virkelig et skridt på vejen…
Vi fik idéen for godt og vel et halvt år siden. Alle fra Danmarks Radios indlandsredaktion var samlet
for at diskutere dækningen af årets kommunalvalg. Ingen gad påtage sig opgaven, både fordi ingen
rigtig havde interessen for at dække noget så usexet som et kommunalvalg og fordi vores erfaring
sagde os, at borgerne heller ikke havde den store interesse. ”Hvad med at bryde med de fine lige linjer, og så lave noget der er nyt, sjovt og aldeles anderledes – noget der ikke er set lige. Jeg foreslår, at
vi vender skuden og kaster et blik på modsatte side, lader borgerne vælge retning og så ser hvad der
sker”, udbrød Jens, en af fotograferne. Sådan startede vores idé, som hurtigt udviklede sig i takt med
at alles interesse omkring projektet steg og kreativiteten ligeså. En idé som gik ud på at skabe en anderledes form for journalistik, som kunne tiltrække flere seere, det er jo trods alt det vi som medie
lever af.
For ligesom at minde os selv om vores mission opsatte vi en af de første dage et kæmpemæssigt skilt
på redaktionens dør med ordlyden:

Danske borgere er vores dialogparter
– ikke ofre eller konsekvenseksperter!
Livet skal leves forlæns og forstås
baglæns!
Vi vil forstå danskerne – ikke forklare
dem!
Den første ”leveregel” er vores eget værk. Anden ”leveregel” er et Søren Kierkegaard citat, som er
med til at minde os om at en konflikt ikke kan forstås uden indsigt i dens baggrund. Dette gælder for
os, og det gælder for vores modtagere. Den sidste ”leveregel” har vi tyvstjålet fra programmet 19Direkte. Det er oprindeligt deres mantra, men det klinger godt i vores ører, så vi har lånt det for en
tid.
Vi ville dække kommunalvalget på en aldeles anderledes måde. Vi ville ikke bare informere borgerne
om politikernes ståsteder og berette fra diverse vælgermøder og opstillede politikerfighter. Vi ville
sætte dagsordenen og vi ville have borgerne med i debatten. Vi ville lægge op til en konstruktiv debat
om samfundsmæssige emner, som borgerne ser som konfliktfyldte og gerne vil finde løsninger på. Debatten har derfor ikke direkte forbindelse til de opstillede kandidater til kommunalvalget, men meningen har været at gøre borgerne så interesserede i deres lokalsamfund og udviklingen af dette, at det
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får betydning, hvem der opstiller til kommunalvalget og hvilke interesser disse mennesker har for at
sikre de værdier de enkelte borgere har.
Projektet var for stort for vores redaktion alene og alene ville vi aldrig kunne fuldende vores mål. Hvis
det her skulle have en virkning, måtte vi involvere alle medier. Vi fik derfor P1 med på idéen og ligeså
vores lokal-tvstationer. Derudover måtte vi søge samarbejdspartnere uden for Danmarks Radio og
derfor blev både dagbladet Jyllands Posten og regional- og lokalaviser som Nordjyske-, Århus- og
Fyns Stiftstidende, Flensborg avis, Helsingør Dagblad, Svaneke Avis, Skive Folkeblad, Næstved Tidende, Roskilde Dagblad involveret i projektet. Sammen kunne vi dække både tv, radio, aviser og internet1 og sammen kunne vi dække enhver afkrog af det danske land.
Første del af projektet var ren research som gik ud på at få klarlagt hvilke samfundsemner borgerne
ønskede taget op i en konstruktiv, omfangsrig og saglig debat både i deres kommune og på samfundsplan. Via de forskellige medier gjorde vi borgerne opmærksom på, at vi i det næste lange stykke tid
ville sætte et emne på dagsordenen i både aviser og tv, i radio og på internettet. Et emne som hverken
vi eller politikerne bestemte hvad skulle omhandle, men et tema som borgerne følte var vigtigt og med
vinkler som borgerne så som væsentlige. Idéen var, at borgerne skulle skrive, e-maile eller ringe til
vores fælles redaktionslokale med deres idéer og ønsker.
- og det gjorde de; endda i høj grad. Måske har terrorhandlingerne mod World Trade Center og Pentagon og den efterfølgende internationale krig mod terrorisme sat sit præg, i hvert fald var størstedelen af befolkningens ønsker en grundlæggende og gennemdiskuteret udlændingedebat som er med til
at skabe et trygt og sikkert samfund for alle i en tid, hvor alvorlige udefrakommende farer truer.
Nu var emnet slået fast, så kom vi til indhold og vinkling. Vores mål med projektet har været mange.
For det første ønskede vi at undersøge, hvordan borgerne egentlig oplever vores samfund; hvordan
udlændingedebatten influerer både danskere og udlændinges liv. Vi ønskede at nå dybere end hvad
borgerne tror og mener. Vi ville vide hvordan og hvornår borgerne selv oplever indvandringen som et
problem.
Vi ved allerede hvad politikere og andre højtstående personer mener i udlændingedebatten og vi ved,
hvor de står. Men har befolkningen samme frygt som Pia Kjærsgaard, eller er frygten eller bekymringerne mere komplekse end som så. Der er mange holdninger i udlændingedebatten og mange fordomme som vi gerne ville have gravet frem. Udlændingedebatten bliver diskuteret ved enhver komsammen i de danske hjem. Mange diskuterer for og imod, men ofte uden brug af saglig dokumentation
i deres påstande. Vi ville derfor forsøge at give borgerne den nødvendige viden for at kunne føre en
saglig debat og for at kunne forstå og veje de udtalelser som politikere og eksperter kommer med.
Sidst men ikke mindst var det vigtigt for os at være opmærksomme på også at vise de mange positive
integrationshistorier der findes, for at vise befolkningen at det nytter at arbejde for bedre integration.
Medierne2 har generelt lagt meget vægt på de områder af integrationen, hvor konflikterne har befundet sig, hvilket måske har opildnet en stemning i befolkningen som er uden egentlig grund.
Og nu er vi så i fuld gang med anden del af projektet. Jyllands Posten har lavet en fast sektion til projektet, hvor der blandt andet er mulighed for at borgerne kan skrive ind til redaktionen med forslag til
1

Dansk Sprognævn har i sin nye udgave af Retskrivningsordbogen (3. udgave) ændret stavemåden af ordet internet. Da fænomenet internet
var nyt og mindre udbredt, var der en almen tendens til at opfatte udtrykket som et navn; og derfor Internet. Som det ofte går, er fænomenet
imidlertid nu så udbredt at udtrykkets karakter af navn er "nedslidt", og ordet bruges i almindelighed rent beskrivende (www.dsn.dk). Jeg vil
følge Dansk Sprognævns anbefaling i dette speciale.
2
Medierne skal i dette speciale forstås som mere end blot det medium, som kommunikationen forløber igennem. Når jeg skriver ”medier”
mener jeg hele inst itutionen bag mediet. Mit speciale omhandler den politiske nyhedsjournalistik, det er derfor medierne som nyhedsorganisation, som er omdrejningspunktet. Andre genrer i medierne så som underholdnings- og livsstilsjournalistikken ligger uden for dette speciales univers.
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konkrete historier om udlændingedebatten, som journalisterne derefter tager fat i, undersøger, uddyber og debatterer. Derudover har avisen en fast debatside til diskussion af temaet generelt. Jyllands
Posten har også et fast hold journalister ude i landets kommuner, hvor de banker på hos forskellige
almindelige mennesker og interviewer dem om deres holdninger, følelser og oplevelser gode som dårlige i forhold til integrationen i Danmark. Disse historier bliver derefter til reportager i avisen. Hver
dag en ny historie fra en borger i en af landets kommuner. Jyllands Posten tager den mere overordnede vinkel på debatten og sørger for at trække de store linjer frem i samfundet.
P1 sørger for de mere tilbundsgående baggrundsinformationer som er så vigtige at kende til for befolkningen for at kunne deltage i debatten. I et ugentligt magasin giver kanalen lytterne refleksioner,
analyser og baggrund via interviews med især forskere på området.
Regional- og lokalaviserne samt vores lokaltv-stationer sørger for de mere lokalpolitiske diskussioner.
De afholder borgerhøringer i hver enkelt kommune, hvor borgerne får mulighed for at stille de opstillede kandidater spørgsmål om emnet. Derudover har lokalaviserne alle en fast spørgsmål/svar side,
hvor borgerne kan stille spørgsmål til de opstillede kandidater.
Sammen har vi også oprettet en hjemmeside sat op som en opslagstavle, med de mange forskellige
tjenester vi kan tilbyde. Borgerne har mulighed for at klikke sig ind på de enkelte kommuner, for at
læse hvilke integrationsinitiativer, der bliver skabt. Der er desuden mulighed for at chatte med de
opstillede kandidater på bestemte tidspunkter. Desuden er der et debatforum tilknyttet hver enkelt
kommune, så alle borgere og politikere kan debattere byens indvandrersituation. Ideen med at have en
samlet side er, at borgere fra alle kommuner dermed nemt kan læse, hvad andre byer tager af initiativer på området og borgerne kan give hinanden råd over kommunegrænserne.
Idéen med vores projekt er ikke at komme op med en masse nye metoder, som aldrig er set før. Der er
lavet masser af ting førhen som har virket og som vi derfor har valgt at bruge i vores projekt. Det nye
er, at vi har valgt at samle en masse metoder og benytte dem i forskellige medier og dernæst sætte det
hele i samspil til et virkningsfuldt hele.
Og så til vores del af projektet. Vores job er at være den opsamlende kraft, som på informerende og
samtidig humoristisk vis lader de enkelte kommuner gå i dialog med hinanden i en søgen efter, hvordan vi kan skabe et trygt samfund i en verden som ellers bærer præg af fjendtlighed, utroværdighed og
dyb alvor. Og jeg vil sige at vores forsøg ”det virker”. Telefonlinjen gløder, mails dumper ind i ekspresfart og rundt omkring mig farer journalistkollegaer, redaktører, redigeringsteknikere og andre fra
holdet rundt f or at sikre at alt går efter planen. Denne gang løber vi ikke som lemminger i ring med
manglende overblik og uden sans for det egentlige problem3 . Denne gang føler vi os ovenpå og har
opnået borgernes interesse og direkte engagement. Det er virkelig et skridt på vejen…
Vi har skabt et ugentligt program med stand-up komikeren Mette Lisby som vært. Hun er kendt for
sine sjove, men skarpsindige, replikker, en kvinde der tør at stille de dristige konfronterende spørgsmål om danskerne og Danmark på en ligetil måde, så alle forstår. En kvinde der har sine meningers
mod og ikke er bange for at tage fat ved roden af problemerne, når der skal diskuteres. En kvinde som
i sin facon virker troværdig. Og disse karaktertræk har vi brug for hos en vært der skal formå ikke
bare at underholde, men som også skal vække befolkningens tillid, så de får lyst til at engagere sig
personligt.
3

Anker Brink Lund, professor ved Institut for journalistik, Syddansk Universitet har i forskningsprojektet Først med det sidste – en nyhedsuge i Danmark (2000) kunnet konkludere, at danske journalister til dels ligner lemminger; små gnavere af spidsmusens gruppe. Disse lemminger har mange nyttige egenskaber. Kløerne på forbenene er således lange og egnede til dybdeboring, men som gruppe har lemminger den
defekt, at de med mellemrum går amok. I store flokke drager de fremad, alle i samme retning. Selvom de kommer til halsbrækkende blindgyder eller livsfarlige skråplan fortsætter de heroisk ud over afgrundens rand i en slags massesuggestion, der ytrer sig som trang til at følge
efter, hvor andre går foran (Lund 2000, s. 149).
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Mette Lisby tager i hvert program seerne med på sightseeing i de forskellige kommuner for på underholdende, men også konfronterende vis at bore dybt i danskernes og udlændingenes fordomme, og på
en satirisk og provokerende måde få vendt vores bekymringer til glæder. I hver udsendelse starter
Mette Lisby ud med et kort stand-up indslag med en vinkel på debatten, som er valgt ud fra de mails
eller breve som borgerne har sendt ind til redaktionen. Dermed er det borgernes vinkler på emnet, vi
tager op til debat. Den vinkel vi har valgt ud er så emnet for aftenens program. I programmet viser vi
derefter indslag fra de debatter, reportager og andre ting som de andre medier har arrangeret i løbet
af ugen ude i landets forskellige kommuner.
En af de store forberedelser til denne programserie har været at sætte web-kameraer op hjemme hos
danske borgere. Vi har ringet ud til alle mulige borgere rundt omkring i landet, for at spørge om vi
måtte sætte et web-kamera op i deres hjem. Derudover ved vi at mange mennesker, især unge, allerede
selv har anskaffet web-kameraer. Idéen med web-kameraerne er, at vi dermed har mulighed for at få
borgernes kommentarer live hjemme fra stuerne. Vi kunne selvfølgelig også få dem via telefonen, men
det føles mere nærværende at se de personer, som taler. I programmet bruger vi primært webkameraerne i aftenens debat, hvor Mette Lisby tager aftenens tema op til debat blandt borgere,
eksperter og politikere (både lokalpolitikere og folketingspolitikere) med fokus på løsningsforslag.
Alle i hele landet kan dermed hjemmefra blande sig i debatten med gode råd og holdninger. Dialogen
foregår via en storskærm i studiet, hvor seerne har mulighed for at se de personer, der udtaler sig.
Som en del af hele projektet har vi taget initiativ til kommunale integrationsprojekter, hvor borgerne
som primære kræfter har påbegyndt små integrations-projekter i deres bydele. Projekterne handler
om at lære hinanden bedre at kende i hverdagen på tværs af kulturelle og religiøse forskelligheder.
Den utryghed i samfundet der bygger på fordomme og manglende viden skal udfordres, og dette kan
ske ved at borgerne mødes fysisk, arbejder sammen om at udføre en konkret opgave i deres lokalområde eller forbedre en problematisk del af deres lokalområde og dermed lærer hinanden at kende personligt. I vores program følger vi hver uge de mange forskellige projekter der arbejdes på ude i kommunerne. Vi viser reportager fra de enkelte projekter og nogle deltagere inviteres ind i studiet for at
debattere projekternes vellykkethed og få kritik og gode idéer fra seerne.
I løbet af de tre måneder, som dette projekt vil komme til at vare er der altså hele tiden debatfora åbne
på internettet og integrationsprojekter i gang ude i kommunerne. Hver dag har Jyllands Posten en
ekstra sektion med interviews, debat og informerende artikler og lokalaviserne har en spørgsmål/svar
side, hvor borgerne kan stille spørgsmål til de opstillede kandidater i kommunerne. Et par gange om
ugen har borgerne mulighed for at chatte med de opstillede kandidater på vores fælles hjemmeside.
Derudover har radiokanalen P1 et ugentligt baggrunds- og indsigtsmagasin og vi har et ugentligt
debat- og opsamlingsprogram.
Vores tese for overhovedet at påbegynde dette projekt har været at hvis borgerne føler, at de bliver
taget med i processen fra start til slut, at de er blevet lyttet til og deres idéer er blevet brugt så er de
også interesserede i at deltage i debatten – og indtil nu holder vores tese uovertruffent …
… og nu må du så gerne åbne dine øjne, lade tankerne glide væk fra idyllen og tage et skridt tilbage til
den virkelige verden!
I marts i år fremlagde retssociolog Flemming Balvig resultater fra en befolkningsundersøgelse, hvori
han gjorde opmærksom på at mediernes fokus på eksempelvis vold ikke stemmer overens med befolkningens reelle problemer med vold og bekymringer i forhold hertil. Medierne viser ved deres megen
fokusering på vold et helt andet billede af vort samfund end det som befolkningen kan genkende fra
hverdagen.
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Mediernes fokus på vold og ungdomsbander flytter opmærksomheden væk fra de mindre problemer (…).
Volden er kommet til at overskygge andre forhold i samfundet, der berører folk i hverdagen. Når vi nærmer
os folks hverdag, nævner de færreste vold som et problem. Det er jo meget få danskere, der personligt bliver
udsat for vold (Balvig, Politiken d. 7. marts 2001).

Undersøgelsen viser blandt andet, at medierne i deres søgen efter sensationer, aktualiteter og konflikter generelt ikke lytter til befolkningen og forsøger at afspejle det samfund, som borgerne reelt lever i,
men i stedet forenkler begivenheder samt fokuserer på nogle temaer og negligerer andre i kampen om
finde ”den gode historie”, der tiltrækker læsere, lyttere eller seere og annoncører. Men heri ligger et
skisma, for når kampen om modtagerne indbefatter en fokusering på eksempelvis sensationer, som
indbefatter emner af overraskende, usædvanlig, opsigtsvækkende, anderledes og ekstrem karakter kan
det let ske på bekostning af læserne, seerne og lytternes mulighed for identifikation, hvilket igen kan
have en negativ effekt på læser-, lytter- eller seertallene.
Oftest oplever jeg hos mine nærmeste en følelse af, at medierne ikke beskriver det samfund, de selv
lever i, men i stedet beskriver det formåede samfund der omgiver dem – et samfund, som de ikke kan
se sig selv som en del af. Ikke kun min omgangskreds har et problematisk forhold til medierne. Journalistikken har et troværdighedsproblem, som tydeligst manifesterer sig i avisernes dalende oplagstal
og tv’s faldende seertal (Stensgaard, Politiken 23. juni 2000), men som også viser sig i borgernes
manglende interesse for at deltage i samfundsmæssige diskussioner. Befolkningen er generelt blevet
passive modtagere af nyheder i stedet for aktive bidragydere, som ovenstående idylliske historie lagde
op til.

Mediernes rolle
Medierne som bindeled mellem samfundsborgere og samfund har mistet deres styrke. Befolkningen er
ved at miste tilliden til medierne, hvilket er et kolossalt problem for en instans, der lever af at sælge
tillid4 . Medierne udgør en uundværlig del af ethvert demokratisk samfund. Som en af grundpillerne i et
demokratisk system (figur 1) har medierne ifølge Medieudvalgets betænkning af 1996 ansvaret for
blandt andet at bidrage til at give borgerne mulighed for at deltage aktivt i samfundets beslutningsprocesser via nøgtern og saglig oplysning om anliggender af samfundsmæssig betydning. Herudover skal
medierne udgøre et forum for debat, både i kraft af egne kommentarer og analyser og i kraft af indlæg
og læserbreve fra såvel beslutningstagere og borgere uden samfundsmæssige tillidshverv (Medieudvalget 1996, s. 8).

(Figur 1: Friisberg 2000, s. 142).

4

Begrebet tillid er et vidt begreb brugt i mange forskellige sammenhænge og med forskellige betydninger bag. Når jeg i specialet diskuterer
befolkningens tillid til medierne, er det mediernes troværdighed jeg tænker på; det at folk skal kunne stole på, at det de læser, ser og hører i
medierne er virkeligt og at det er et repræsentativt dækkende udsnit af virkeligheden. Hvis journalistikken mister sin troværdighed, mister
den sit levegrundlag og funktion i samfundet.
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Som vort samfund ser ud lige nu har borgerne skiftet de samfundsmæssige diskussioner i offentlige
fora ud med selvudviklende udfordringer, og selv om en stor del af befolkningen stadig interesserer sig
for politik5 , så er det politiske engagement for de fleste lig et kryds på valgkortet i ny og næ.
Befolkningens interesse for at deltage aktivt i samfundets beslutningsprocesser har været markant
dalende i løbet af de sidste 30-40 år i forbindelse med befolkningens løsrivelse fra klassemæssige,
partimæssige og religiøse bånd. Dette har medført en markant nedgang i medlemstallene i de politiske
partier (Medieudvalget 1996). De danske borgere har generelt mistet interessen for eksempelvis politik
på samfundsplan, har meldt sig ud af politisk foreningsarbejde og går ikke længere til politiske møder.
Danske borgere er bestemt ikke generelt passive. I forbindelse med nære og lokale problemstillinger,
som har betydning for den enkelte borgers hverdag er de fleste af os meget aktive. Antallet af klager
hos forbrugerklagenævnet stiger i disse år. Og mange af os kan sagtens komme op på barrikaderne og
gå til verbalt angreb, hvis vores børns skole skal lukkes eller kommunen har planer om at føre en motorvej gennem vores have. Peter Kramhøft, lektor ved Danmarks journalisthøjskole mener, at befolkningen generelt har ændret sig fra at være borgere til forbrugere;
Forskellen mellem borgeren og forbrugeren er, at borgeren føler en ret og en pligt til at deltage aktivt i demokratiet, mens forbrugeren kun engagerer sig, hvis det er strengt nødvendigt i en sag, der tjener hans private interesse (Kramhøft 2000, s. 23).

Vores passivitet viser sig i de samfundsmæssige diskussioner og en af grundene til distancen mellem
borgerne på den ene side og medierne og politikerne på den anden side er ifølge Peter Bro, at færre og
færre er med til at bestemme hvad flere og flere borgere skal se, høre og læse i medierne. Alt imens
dét som færre og færre er med til at formidle ud til flere og flere, bliver sværere og sværere at forholde sig til og mere og mere fjernt fra borgernes verden og hverdag (Bro 1998, s. 8) – som mit tænkte
idylliske eksempel i starten viste.
En anden grund til distancen er, at danske borgere har for svært ved at komme til orde i den offentlige
debat og derfor måske helt har mistet lysten til at forsøge. Medierne har som skrevet ansvar for at skabe fora for debat. I aviserne kommer disse fora blandt andet til udtryk på debatsiderne, hvor alle borgere pr. definition har mulighed for at komme med indlæg af samfundsmæssig interesse i form af læserbreve. Men de almindelige danskeres kamp om debatsidernes sparsomme spaltemillimeter er hård,
da de er oppe imod professionelle meningsdannere; folkevalgte, virksomhedsledere, organisationsfolk
og forskere etc. En undersøgelse Peter Bro har foretaget (2000) viser, at almindelige borgere nu kun
står for halvdelen af avisernes trykte læserbreve og debatindlæg. Den resterende del af debatsiderne er
brugt som en art kommerciel markedsplads og politisk arena for kilder der i forvejen optræder jævnligt i journalistiske sammenhænge (Bro 2000, s. 128). Når debatredaktørerne står over for at skulle
vælge mellem behovet for at give debatsiderne legitimitet i samfundsdebatten gennem brug af
autoritative kilder og på den anden side ønsket om at gøre debatsiderne til et offentligt forum med
adgang for alle, vægter de økonomiske interesser åbenbart højere end de demokratiske. At avisen kan
tiltrække kendte og velansete samfundsdebattører kan være avisens måde at bevise sin autoritet som
væsentlig samfundsaktør og som autoritativt medie, hvilket igen kan være med til at tiltrække flere
annoncører og flere læsere.
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En fjerdedel af befolkningen interesserer sig ”temmelig/meget stærkt” for politik. Cirka halvdelen interesserer sig ”i nogen grad” for politik
og en fjerdedel interesserer sig ”lidt/slet ikke” for politik (Medieudvalget 1996, s. 39).
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Tegnet på et velfungerende demokrati
Den lige og almindelige valgret har lige siden det repræsentative demokratiets oprindelse været det
afgørende tegn på demokratiets velbefindende. Valgdeltagelsen har derfor altid været brugt som tegn
på den faktiske inddragelse af den brede befolkning i de demokratiske institutioner. En høj og stigende
valgdeltagelse kan ses som et tegn på et velfungerende demokrati, mens en faldende valgdeltagelse
kan tolkes som en svækkelse (Elklit 2000, s. 74).
Valgdeltagelsen i Danmark i forbindelse med folketingsvalg og kommunalvalg har igennem mange år
ligget stabilt på omkring 85 procent ved folketingsvalg og 70 procent ved kommunalvalg, hvilket efter
europæisk målestok er forholdsvis høj. Befolkningens passivitet har endnu ikke givet genlyd i valgdeltagelsen, så umiddelbart kan man mene, at passiviteten i forbindelse med den demokratiske dialog
ikke er tegn på demokratiets forfald. Demokratiet fungerer i Danmark - indtil videre - på trods af avisernes faldende læsertal og befolkningens manglende samfundsmæssige engagement. Men der er
mange tegn på, at situationen kan forværres, hvis ikke der bliver gjort et forebyggende arbejde.
I Sverige og Norge har valgdeltagelsen været jævnt faldende inden for de sidste årtier og andre europæiske lande har haft en lignende tendens (Elklit 2000). USA oplevede den laveste valgdeltagelse
nogen sinde i 1988. Grunden hertil var en indholdstom valgkamp præget af spin doktorers stigende
indflydelse og pressens fokusering på personer, processer, form og taktik (Bro 1998). Hele valgkampen koncentrerede sig om de to præsidentkandidaters personligheder, hvormed distancen til borgerne
blev større og større. Borgerne stod i bogstaveligste forstand af og demokratiet led et stort nederlag.

Public journalism
I efterstrømmen på det katastrofale præsidentvalg opstod en ny journalistisk genre og arbejdsmetode
kaldet public journalism. Første forsøg med den nye genre opstod ved guvernørvalget i Kansas et par
år efter præsidentvalget, hvor journalist og redaktør ved avisen The Wichita Eagle, Davis ”Buzz” Merritt, ændrede avisens traditionelle valgdækningsmetoder og gjorde borgerne til det naturlige udgangspunkt i valgkampen.
Ikke kun journalistikken har ansvaret for at ændre sin praksis, både borgere, politikere og journalister
har et ansvar, men ifølge Davis ”Buzz” Merritt har journalistikken muligheden for at være den primære kræft i arbejdet med at få liv i den offentlige debat ved fundamentalt at ændre sine arbejdsmetoder
og -rutiner (Merritt 1998). Dermed sikrer journalistikken også sin egen overlevelse. I et demokratisk
samfund er medierne og offentligheden gensidigt afhængige. Public life needs the information and
perspective that journalism can provide, and journalism needs a viable public life because without
one, there is no need for journalism (Merritt 1998, s. 6). Når public journalism går efter at skabe en
større demokratisk dialog i samfundet er det derfor ikke i strid med mediernes allervigtigste opgave –
at kunne sælge sine produkter til forbrugerne. Man kan sige, at hovedformålet med at ændre journalistikken er at tiltrække flere modtagere og dermed flere annoncører. For medierne kan en fokusering på
at skabe større demokratisk dialog også ses som et middel til at fastholde båndet til modtagerne, så
mediernes funktion i samfundet kan bibeholdes.
I Danmark bliver der i disse år gjort meget forebyggende arbejde fra både politikere og journalisters
side for ikke at få amerikanske tilstande. Folketinget har blandt andet påbegyndt et magtudredningsprojekt, som er i færd med at belyse demokratiets tilstand i Danmark i disse år. Ligeledes er public
journalism begyndt at indfinde sig i de danske medier i journalisternes forsøg på at komme tættere på
borgerne og fjerne den opståede distance.
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Public journalism har til formål at fjerne distancen til befolkningen ved at henvende sig til befolkningen som borgere i stedet for som tilskuere og i meget større grad inddrage borgerne i den journalistiske arbejdsproces. Metoden strider mod de traditionelle rammer for journalistisk formidling og har
derfor været udsat for meget kritik. Mange journalister har længe forudset dens snarlige død. I efteråret 2000 skrev journalist på Berlingske Tidende, Bjarke Larsen i en kronik i Berlingske Tidende, at
det er tvivlsomt om public journalism nogensinde vil slå igennem i Danmark. Det ligger meget langt
fra danske journalisters og redaktørers selvforståelse at bruge så meget tid på f.eks. at interviewe
læserne (Larsen, Berlingske Tidende 16. oktober 2000). Trods kritikken har flere aviser og tv-stationer
i Danmark benyttet sig af metoden tilpasset dansk islæt. Senest har det forhenværende Aktuelt skabt
weekendavisen ”Weekend Nu”, hvis opgave det er, at inddrage læserne i en aktiv rolle i samfundsdebatten – og give stof til handling og engagement (Weekend Nu6 ).
For public journalism-tilhængerne er det en journalistisk pligt som demokratiets vogtere at få pustet
nyt liv i befolkningens samfundsinteresse. Peter Kramhøft, journalist og leder af diplomuddannelsen
ved Danmarks Journalist Højskole, skriver i sin bog Journalistik med omtanke (2000) at;
Alle, uanset uddannelses- og sociale forskelle, har f.eks. brug for at kende til den overordnede politiske proces på Christiansborg og til specifikke lovforslag, der berører borgerne. På samme måde har alle en objektiv
interesse i at være informerede om de kommunale beslutningsprocesser i deres kommune og amtskommune,
for at kunne udøve deres politiske og borgerlige rettigheder og pligter. Hvis modtagerne er uinteresserede i at
få denne viden, er det mediernes opgave at finde måder at angribe og formidle stoffet på, som skaber interesse (Kramhøft 2000, s. 47).

Jeg tror ikke, som Kramhøft, at hele befolkningen har et behov for at kende til den overordnede proces
på Christiansborg samt til de kommunale beslutningsprocesser. Mange danske borgere lever på nuværende tidspunkt i lykkelig uvidenhed om overordnede processer i samfundet – og uden interesse for at
tingene skal være anderledes. Men for alle de borgere, som føler et behov for den ovennævnte viden,
men som ikke føler sig talt til via mediernes nuværende formidlingsform; for disse borgere skal der
findes nye formidlingsmuligheder, så de får lyst til at tage del i det fælles og føler at det nytter. Denne
gruppe tæller borgere fra alle lag i samfundet; den tæller borgere med lige så mange forskelligheder
som de borgere der har deltaget i det opstillede ’Debatforum’ her i dette speciale 7 .
Som hverdagen ser ud nu, er det dog ikke befolkningen som sådan der har det største behov for fælles
dialog omkring overordnede samfundsområder; hverdagen leves udmærket uden. Men demokratiet har
et stort behov for at føre demokratisk dialog for at kunne fungere – og dette har medierne et ansvar for
at bidrage til.

Programmet Synspunkt
Et af de forhenværende danske public journalism forsøg er Danmarks Radios debat- og nyhedsmagasin Synspunkt, hvis koncept var at lade almindelige mennesker, udvalgt på baggrund af forskelligheder i livsstile, tage stilling til aktuelle og konfliktfyldte samfundsmæssige problemstillinger. Jeg var
praktikant på redaktionen fra programmet startede op og i denne periode blev min interesse for public
journalism skærpet. Jeg valgte derfor på 9. semester at undersøge metoden nærmere med Synspunkt
som eksempel og med fokus på programmets mulighed for at skabe en demokratisk dialog blandt den
danske befolkning. Min konklusion på undersøgelsen blev, at Synspunkt ikke formåede at skabe et

6

Avisen som igangsætter, 23.5.2001,
(http://www.aktuelt.dk/weekend/default.php3?id=3032124).
7
Se afsnittet Udvælgelsen af debattører s. 18
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rum byggende på dialog, men mere et rum skabt på magtkampe og konflikter mellem de forskellige
livsstile.
Synspunkt gjorde måske den fejl, at debatternes emner byggede på aktuelle lovforslag, som var på
politikernes dagsorden, i stedet for at tage afsæt i de områder af hverdagen, som borgerne syntes var
aktuelle og vigtige at diskutere. Ligeså indledtes debatterne med typisk to reportager med et konfliktfyldt omdrejningspunkt, som lagde op til en ofte sort/hvid opdeling af emnet. Denne opdeling umuliggjorde nuancer og lagde op til klar uenighed blandt debattørerne – og umuliggjorde dermed også den
ønskede dialog. Synspunkt havde et års levetid inden det blev lukket ned på grund af dårlige seertal.
Det var åbenbart ikke på denne måde at medierne kunne øge interessen for diskussion af politiske
tiltag blandt befolkningen. Som Kramhøft skriver, må medierne derfor finde nye måder at angribe og
formidle stoffet på, som skaber denne interesse og som engagerer læserne, lytterne og seerne som borgere med ret og pligt til at deltage aktivt i demokratiet.

Kommunalvalget år 2001
Efterårets kommunalvalg er ved at indfinde sig i befolkningens tanker, for de fleste borgere har dette
valg dog ingen stor betydning trods valgets lokale og nære præg. Stemmeprocenten var som skrevet
rimelig høj ved sidste kommunalvalg i 1997 og intet tyder på, at dette valg bliver meget anderledes.
Grunden til dette er, ifølge en undersøgelse foretaget af Magtudredningen (1997), at valgdeltagelsen i
Danmark af de fleste borgere opfattes som en borgerpligt.
Folk stemmer således ikke så meget ud fra et ønske om at øve indflydelse på de politiske beslutninger, men
fordi de dermed giver udtryk for deres støtte til det samfund, de er en del af. Ved at stemme bekræfter man
både over for sig selv og sine omgivelser, at man er en velfungerende borger i et velfungerende demokrati
(Elklit 2000, s. 8).

Men intet tyder på at den demokratiske dialog vil være særlig tydelig op til valget. Diskussionen om
vores lokale samfund vil givetvis være henvist til lokale græsrodsforeninger, lokale politikere og medierne. Som Flemming Balvigs undersøgelse viste, har helt andre og nære problemstillinger betydning
for befolkningen, end dem journalisterne ser som betydningsfulde og samfundsrelevante.

Problemformulering
For journalister er de fem nyhedskriterier; aktualitet, identifikation, væsentlighed, sensation og konflikt, indbegrebet af rammen for ”en god historie”. En dygtig journalist bruger, ifølge journalist Kirsten Mogensen, alle kriterierne hver gang han skriver en artikel eller laver en udsendelse. Min hypotese er, at det er ved brugen af disse nyhedskriterier problemet med den demokratiske dialog ligger
gemt. Måske skal nyhedskriterierne revideres eller måske anvendes de blot ikke på rette vis.
Jeg vil derfor i dette speciale undersøge;
Hvilke journalistiske præmisser ligger der til
grund for befolkningens manglende interesse for at
deltage i den demokratiske debat og hvordan kan
den journalistiske filosofi og metode public journalism formå at fange befolkningens interesse for
den samfundsmæssige debat og engagere dem i
debatten som aktive borgere i stedet for som passive forbrugere.
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Mit mål er, på baggrund af ovenstående undersøgelse, at tilegne mig en viden som gør mig i stand til
fagligt at vurdere idéerne bag min idylliske public journalism-historie og derudfra diskutere mediernes
reelle muligheder for at skabe debat om det forestående kommunalvalg med befolkningen som aktive
deltagere.
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Metode
Dette speciale har den politiske journalistik som sit omdrejningspunkt8 . Journalistik generelt er et meget bredt felt, baseret på både humaniora og samfundsvidenskab. Politisk journalistik kan umiddelbart
synes som et rent samfundsvidenskabeligt område, men set i lyset af at medierne og politikerne i vor
tid har svært ved at råbe befolkningen op og engagere dem i den samfundsmæssige debat kan det tyde
på, at der er nogle fundamentale problemer med både indholdet og måden, hvorpå indholdet kommunikeres ud til befolkningen. Mit formål med specialet er derfor at sætte journalistikken ind i et kommunikationsteoretisk perspektiv, og forsøge at finde formidlingsmæssige løsninger på problemet. Specialets teoretiske fundament vil spænde over både kommunikationsteori og samfundsteori, mit teoretiske grundlag vil derfor befinde sig inden for både et humanistisk og samfundsteoretisk paradigme.
Som humaniorastuderende vil min overordnede arbejdsmetode samt min empiriindsamlingsmetode
dog ligge inden for den humanistiske videnskabsteori med en fænomenologisk og hermeneutisk tilgangsvinkel.

Videnskabsteoretisk udgangspunkt
Dette speciale har overordnet til formål at være eksplorativt og problemløsende. Ved hjælp af teoretisk
viden samt empiriske metoder vil jeg identificere mit problem og få en dybere forståelse af proble mstillingen, for dernæst at angive forslag til løsning eller afhjælpning af problemfeltet. Min metode hertil vil på fænomenologisk vis være at belyse hvilke fænomener, der fremtræder og hvorledes de fremtræder i mit teoretiske og empiriske materiale (Kvale 1997). Jeg vil rette min opmærksomhed mod de
fænomener, objektive som subjektive, der viser sig for min bevidsthed (Kristiansen & Bloch-Poulsen
1997). Kilden til mine erkendelser ligger derfor både i mine ydre og indre iagttagelser af de elementer
der indgår i specialet i forsøget på at nå til en fornuftig konklusion.
Inden for fænomenologien ses mennesket og menneskelige handlinger som et fænomen, der kan analyseres direkte ved hjælp af intuition. Jeg deler ikke fænomenologiens opfattelse heraf. Iagttagelser
kræver fortolkning. Jeg deler derfor i stedet hermeneutikkens opfattelse af, at menneskelige udtryk og
alle menneskeskabte ting må forstås som en tekst, der har en mening eller betydning, som kun kan
gribes ved at blive forstået og fortolket. Det er nødvendigt at gå en omvej. Tekstens mening fortæller
ikke direkte sig selv (Kristiansen & Bloch-Poulsen 1997, s. 83).
Ifølge Anthony Giddens bedriver forskere dobbelthermeneutik; også kaldet metafortolkning. I vores
samfund foregår al menneskelig social og kulturel handlen på basis af refleksion og fortolkning. Når vi
så som forskere analyserer denne sociale og kulturelle handlen, forholder vi os altså fortolkende til
noget, som på et andet plan allerede er resultatet af fortolkning (Nielsen 1994, s. 42).
Min arbejdsproces vil forløbe som den hermeneutiske cirkel, hvor jeg bevæger mig frem og tilbage
mellem en forståelse af de enkelte dele og en forståelse af teksten i sin helhed (Collin & Køppe 1995).
Jeg vil bearbejde teorier og sætte dem i sammenhæng med hinanden for at nå til nye erkendelser. På
samme vis vil jeg benytte mig af empirisk materiale for på denne måde at muliggøre en stadig dybere
forståelse af specialets problemfelt. Mit fortolkningsarbejde vil derfor foregå som en kontinuerlig proces frem og tilbage mellem enkeltdele og helhed.
8

Når jeg i resten af specialet blot benytter ordet ”journalistik” er det den politiske journalistik jeg refererer til.
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Mine fortolkningskonklusioner bygger på
mine fortolkninger af mit indsamlede materiale og vil derfor altid være subjektive. Ifølge
Per Salomonsen kan man som forsker via
objektiv betragtning kun forklare og beskrive
fænomener. At kunne forstå et andet subjektivt handlende individ er kun muligt ved at
prøve at sætte sig i det andet menneskes sted,
ved at indleve sig, bruge sine erfaringer og sin
intuition (Salomonsen 1995).

Aktørmetoden indebærer en udvikling, så det giver ingen
mening at kræve pålidelighed i den forstand, at andre
forskere under lignende omstændigheder skal kunne opnå
samme resultat. Både observatøren og aktøren skal opfattes som subjektive, og så vil det være absurd at forlange,
at andre observatører skulle kunne foretage de samme
fortolkninger
(Per Salomonsen 1995, s. 52).

Hensigten med min kvalitative empiriske undersøgelse er at beskrive, forklare og forstå enkelte personers holdninger, motiver og meninger, og dertil er en kvalitativ metode brugbar. Ved netop at benytte
mig af kvalitative metoder kan jeg meget præcist undersøge det, jeg ønsker at undersøge og dermed
sikre en høj gyldighed i mine fortolkningskonklusioner. Enkeltpersoners holdninger, motiver og meninger er det muligt at spørge direkte til og få forklaringer på. Ved at benytte mig af andre forskeres
kvalitative undersøgelser og sammenligne dem med mine, opnår jeg desuden en rimelig pålidelighed i
mine fortolkningskonklusioner, da undersøgelsesgrundlaget dermed bliver væsentlig udbygget.

Specialets opbygning
Som skrevet i indledningen er det ikke første gang jeg tager fat på emnet public journalism. På 9. semester argumenterede jeg for denne nye journalistiske metode som middel til at opnå demokratisk
dialog blandt den danske befolkning og koncentrerede mit empiriske arbejde omkring en analyse af et
allerede eksisterende public journalism inspireret dansk tv-program. Resultatet af min efterfølgende
refleksion over processen var, at jeg savnede empirisk viden om befolkningens holdninger til public
journalism metoden, og jeg savnede viden om, hvorvidt befolkningen selv føler demokratiets forfald,
og ser det som et problem, eller om det kun er et problem blandt politikere og journalister, hvis job det
er at delagtiggøre borgerne og sikre de demokratiske værdier. Denne type empiri var ikke en del af
min opgave, og var ikke nødvendig for at konkludere på min undren, men spørgsmålene har trængt sig
på, og vil i dette speciale slet ikke være mulige at komme udenom. Jeg vil derfor i dette speciale lade
både afsendersiden og modtagersiden; produktionskonteksten og receptionskonteksten, indgå i mine
empiriske undersøgelser. Modtagerundersøgelserne kan ændre ved min forforståelse, og hjælpe mig til
at gyldiggøre mine analyseresultater.
Specialet er delt op i tre forskellige diskussioner, som munder ud i en afsluttende og opsamlende diskussion. De tre diskussioner fokuserer på hver deres måde på, hvilken kommunikation medierne skal
benytte for at skabe et engagement hos befolkningen og en lyst til at deltage i den samfundsmæssige
debat som aktive borgere i stedet for som passive forbrugere. Konklusionerne på disse diskussioner vil
jeg afslutningsvis lægge ned over mit idylliske eksempel i indledningen, for med baggrund i min teori
og empiri samt allerede eksisterende public journalism projekter at diskutere, hvordan medierne reelt
kan skabe debat om det forestående kommunevalg med befolkningen som aktive deltagere.
Specialets tre diskussioner er alle bygget op omkring et teoretisk fundament understøttet af empirisk
materiale. Empirien inddrages hvor jeg finder det relevant som supplement i den teoretiske diskussion.
Empirien har dog også sin egen funktion: den bidrager til yderligere udbygning af teorierne og bidrager til ny viden i forhold til at skabe ændringer i den politiske journalistiks indhold og form.
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Første diskussion
Første diskussion rummer en diskussion af den traditionelle journalistik i forhold til bagvedliggende
kommunikations- og modtagerforståelser for at kunne nærme mig baggrunden for befolkningens passivitet. Dernæst rummer den en diskussion af journalistikkens muligheder for via nye massemedier og
filosofien og arbejdsmetoden public journalism og dens bagvedliggende kommunikations- og modtagerforståelse at ændre sit syn på befolkningens reception og dermed være medvirkende til at skabe lyst
til engagement hos befolkningen.
Jeg benytter mig af en eklektisk tilgangsvinkel, hvor jeg har udvalgt og samarbejdet teorier af meget
forskellig art og med forskellige bagvedliggende forståelser af kommunikation. Det er teorier og debatoplæg skrevet af både medieforskere og journalister; for de fleste med det tilfælles, at de befinder
sig kritiske i forhold til den traditionelle journalistik og hver især har forslag til, hvordan journalistikken kan gøres bedre. Jeg har primært benyttet mig af følgende forskere og journalister: Peter Kramhøft
(2000), Stig Hjarvard (1999), Rob Anderson m.fl. (1997), Anker Brink Lund (1999), Denis McQuail
(2000), James Carey (1997), Ove K. Pedersen (2000), Michael Schudson (1999), Jens F. Jensen
(1997), Peter Bro (1998), Davis ”Buzz” Merritt (1997), Jeremy Iggers (1998) og Kim Schrøder
(1995).
Anden diskussion
Anden diskussion rummer en overordnet samfundsteoretisk diskussion af det senmoderne samfund,
mediernes funktion heri og befolkningens reaktionsmønstre.
Jeg vil benytte mig af den engelske sociolog Anthony Giddens’ teori om modernitetens konsekvenser
for det enkelte menneskes liv i forhold til begreberne risiko, tillid og tilpasning (Giddens 1994 og
1996). Jeg vil herudover sætte hans teorier i samspil med Johannes Andersens begreb ”Hverdagens
centrifuge” fra hans bog af samme navn. Johannes Andersen er lektor i Samfundsvidenskab ved Aalborg Universitet. Bogen Hverdagens Centrifuge (2000) rummer en beskrivelse og en analyse af danskernes hverdag anno 2000. Jeg vil ligeledes sætte Ralf Pittelkows begreb ”Den solidariske egoist” fra
hans bog Det personlige samfund (2000) i samspil med Giddens og Andersens teorier. Jeg vil benytte
alle tre teoretikere i en diskussion af befolkningens manglende engagement i offentlige diskussioner.
Den engelske sociolog Anthony Giddens’ teorier ligger inden for den kritiske teori, som har Frankfurterskolen som grundlag. Den kritiske samfundsteori er en teori, der samtidig med at den er kritisk over
for samfundet, også er kritisk over for de teorie r og videnskabelige metoder der bruges til at beskrive
samfundet (Andersen & Kaspersen 1996). For Anthony Giddens er den klassiske sociologi, dvs. funktionalisme, strukturalisme, handlingssociologien og marxisme (Karl Marx, Max Weber og Emile
Durkheim) ikke tilstrækkelig, hvis vi skal forklare det senmoderne samfunds kompleksitet.
Inden for de klassiske sociologier er vores samfund traditionelt blevet anskuet enten ud fra et strukturperspektiv eller ud fra et aktørperspektiv. Ifølge strukturperspektivet eksisterer samfundet uafhængigt
af de enkelte aktører og bestemmer aktørernes adfærd og handlemuligheder. Dette syn findes inden for
funktionalisme, strukturalisme og dele af marxismen. Ifølge aktørperspektivet udgør aktørerne og
summen af deres handlinger selve samfundet. Dette syn findes især inden for handlingssociologien og
dele af marxismen (Andersen & Kaspersen 1996). Modsat de klassiske sociologier anskuer Giddens
samfundet som en strukturationsproces, også kaldet social praksis, hvor individets handlinger på samme tid strukturerer og er struktureret af samfundet; hvor strukturen altså både ses som midlet til og
resultatet af individets handlinger.
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Gennem vores handlinger er vi alle medvirkende til at producere og reproducere vores omgivende
samfund, samtidig trækker vi alle på samfundets værdi- og regelsæt, når vi agerer i samfundet. Samfundet som regel- og værdisæt er på denne måde både et middel til, og et resultat af, vores handlinger
(Kaspersen 1995). For Giddens er strukturen dermed ikke determinerende for individet. Strukturer
produceres af individet selv og bliver dernæst rammen for individets handlen. Individet er en aktiv og
indsigtsfuld medproducent og potentiel forandrer af de sociale strukturer. Individet beskrives derfor
som en agent; et individ der er vidende om de fleste handlinger han/hun foretager (Andersen & Kaspersen 1996).
Selvom Giddens forstår forholdet mellem aktør og struktur som en sammenhængende relation ligger
hans forståelse op ad et hermeneutisk udgangspunkt. Giddens har hentet agentbegrebet fra den hermeneutiske tradition (Andersen red. 1997), hvor agenten forstås som kyndig og vidende i modsætning til
den funktionalistiske tradition, hvor aktøren oftest reduceres til et systemprodukt. Hos Giddens betragtes strukturen som regler og ressourcer, som produceres af individet selv og begrænsende elementer er
derfor underbetonede i hans teori.
Som Henrik Kaare Nielsen (1995) skriver, så er Giddens’ begreber ikke direkte operalisérbare i empiriske analyser, men kan benyttes som overordnet samfundsteoretisk referenceramme for analyser, hvilket
netop også er min hensigt. Giddens fremhæver, at man ikke kan fokusere på enten aktør eller struktur –
inden for medieforskningen kan man derfor argumentere for, at mediet og modtageren er uløseligt
sammenknyttede, og at det derfor ikke er muligt at koncentrere sig om enten institutionsanalyse eller
receptionsforskning. En del kan ikke give fuld viden om helheden (Nielsen 1995).
Som skrevet vil jeg sammenflette Anthony Giddens’ teorier med Johannes Andersens og Ralf Pittelkows synspunkter. Johannes Andersen bygger sin argumentation på Anthony Giddens’ teorier, og det
er derfor muligt at samarbejde de to typer af teorier til et samlet hele. Johannes Andersens bog Hverdagens Centrifuge (2000) er i sig selv, med hans egne ord: ikke samfundsvidenskab i traditionel forstand. Dens kilder består ikke af mangfoldige data og informationer, holdt op imod teoretisk begrundede hypoteser. Bogen tager udgangspunkt i konkrete udtryk fra hverdagen. Billeder, ord, lyde. Indtryk der har fæstnet sig gennem et almindeligt jævnt og muntert liv i den danske hverdag (Andersen
2000, s. 12-13). På trods af disse på papiret manglende kilder, mangfoldige data og informationer og
teoretisk begrundede hypoteser, så har Johannes Andersen en stor samfundsvidenskabelig ballast, på
baggrund af sin mangeårige forskning på området. Bogen har derfor et teoretisk grundlag, der gør den
mulig at benytte som teoretisk diskussion af baggrunden for danskernes passivitet i disse år.
Ralf Pittelkows bog Det personlige samfund (2000) er Pittelkows personlige billede af, hvad politik
betyder for borgerne i dagens samfund. Bogen bygger på Pittelkows egen forståelse af samfundet, og
er derfor ingen videnskabelig afhandling. Argumenterne i bogen er et produkt af Pittelkows mange års
erfaring inden for det politiske univers som lektor på Københavns universitet, som politisk rådgiver
for statsminister Poul Nyrup Rasmussen og som politisk kommentator på Jyllands Posten. Pittelkows
diskussion bygger på en teoretisk og empirisk viden hentet fra videnskabelige undersøgelser samt fra
Pittelkows eget virke i det politiske system, til tider som aktiv deltager i det politiske liv til andre tider
som kommenterende iagttager (Pittelkow 2000), hvilket gør det muligt for mig at benytte hans synspunkter i samspil med Giddens’ og Andersens.
For alle tre forskeres vedkommende gælder, at de er sociologer og samfundsforskere og dermed har et
andet udgangspunkt end jeg i diskussionen af det senmoderne samfund. Giddens tager fokus på samfundets produktionsapparat, som det overordnede samfundsområde hvor der må ske ændringer for at
sikre demokratiets velbefindende. Han omtaler derfor kun medierne sporadisk i sine værker. Jeg be-

14

Metode

skæftiger mig med journalistikken og tager udgangspunkt, i hvordan en ændring i journalistikken kan
være med til at bevare den demokratiske dialog i medierne. Giddens sociologiske tilgangsvinkel giver
mig et overblik over det senmoderne samfunds bestanddele, som jeg kan gøre god brug af i mit arbejde. Som samfundsforsker og politisk kommentator tager Pittelkow i sit værk fokus på den nuværende
kløft mellem det politiske system og danske borgere i et forsøg på at give nogle bud på, hvad det politiske system skal arbejde hen mod for at mindske kløften. Pittelkow koncentrerer sig især om det politiske system, men berører journalistikkens betydning i et enkelt afsnit. Det er især dette afsnit jeg kan
benytte sammen med Pittelkows beskrivelser af nutidens type borgere. Johannes Andersen tager udgangspunkt i en diskussion og en kritik af befolkningens hverdag i det senmoderne samfund, hvor
arbejdet med egne projekter overskygger interessen for at gøre noget for fællesskabet. Også han, som
samfundsforsker, har et andet udgangspunkt end jeg, og har et helt andet mål end jeg, men også hans
diskussion af samfundet og befolkningen i disse år finder jeg meget brugbar i forhold til diskussionen
af mediernes mulighed for at delagtiggøre borgerne i den demokratiske dialog.
Tredje diskussion
Tredje diskussion indeholder en diskussion af, hvorledes journalistikkens traditionelle brug af nyhedskriterierne har betydning for befolkningens manglende tillid til medierne og dermed lysten til at deltage i den demokratiske dialog. Desuden vil jeg diskutere hvorledes public journalism, og denne metodes brug af nyhedskriterierne, kan være midlet til at sikre demokratisk dialog.
I min beskrivelse af nyhedskriterierne vil jeg primært benytte mig af Peter Kramhøfts beskrivelse af
nyhedskriterierne hentet fra hans bog Journalistik med omtanke – Arbejdsmetoder i udredende og
analytisk journalistik (2000). Peter Kramhøft er lektor på Danmarks Journalisthøjskole. Ligeledes vil
jeg benytte mig af Mogens Mejlbys beskrivelser hentet fra bogen Journalistikkens grundtrin – fra idé
til artikel (1996) og Kirsten Mogensens beskrivelser hentet fra hendes bog Arven – Journalistikkens
traditioner, normer og begreber (2000). Kirsten Mogensen er lektor i journalistik ved Roskilde Universitetscenter, og har på baggrund af sine mange års erfaringer som journalist ved forskellige dagblade udarbejdet fem journalistiske arketyper i dagens Danmark – arketyper som rummer beskrivelser
over forskellige typer journalister, men arketyper som alle henviser til forskellige genrer og nyhedskriterier inden for dansk faktajournalistik.
I min efterfølgende diskussion, af hvorledes en anderledes brug af nyhedskriterierne i forbindelse med
public journalism kan være med til at vække befolkningens tillid og skabe et bedre rum for demokratisk dialog, vil jeg benytte mig af forskellige public journalism forskere og praktiserende journalister
som Jay Rosen (1999), Peter Bro (1998), Rob Anderson m.fl. (1994), Theodore Lewis Glasser (1999)
James Fallows (1996) og Davis ”Buzz” Merritt (1997) Ovennævnte teoretikere og praktikere er næsten alle amerikanske, da der især fra USA foreligger litteratur på dette område.

Empirisk fundament
For at få et indblik i, hvad der berører almindelige mennesker i deres hverdag og få deres bud på,
hvordan journalistikken kan lægge op til større delagtiggørelse hos borgerne, har jeg valgt selv at foretage en kvalitativ modtagerundersøgelse udformet som et debatforum på internettet med på forhånd
udvalgte debattører. Kvalitative metoder har primært et forstående sigte, hvilket netop er mit mål med
undersøgelsen. Undersøgelsen bygger på få deltagere, og kan dermed ikke danne grundlag for generelle udsagn om danske borgeres holdninger. Undersøgelsen kan derimod give mig en viden om få individers umiddelbare følelser, holdninger og motiver. Når jeg senere i specialet benytter mig af respon-
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denternes svar, bliver det som kvalitative informantinterviews, idet jeg benytter mig af deres udsagn,
som de er, uden dybere analyse af om der ligger andet i deres svar, end det der er synligt9 .
Som supplement til min egen undersøgelse vil jeg benytte mig af allerede eksisterende kvalitative og
kvantitative massemedie - samt modtagerstudier for at få en større datamængde og mere generelle data.
Det drejer sig om følgende undersøgelser:
Gode Nyheder, en retorisk og kvalitativ undersøgelse af formidlingen af politiske nyheder med
henblik på at foreslå nye formidlingsmuligheder. Undersøgelsen har fundet sted i perioden fra 19982000 og har professor i retorik v/ Københavns Universitet Christian Kock som forskningsleder. Undersøgelsen er endnu ikke publiceret.
Dansk Magtudredning, en undersøgelse af demokrati og magt i Danmark. Undersøgelsen er
iværksat af Folketinget i 1997, og har professor Lise Togeby, Århus Universitet, som formand. Magtudredningens resultater er offentliggjort i en række publikationer som eksempelvis publikationen
Hvem stemmer og hvem stemmer ikke? – en kvantitativ analyse af ca. 630.000 valgberettigede borgere
i København og Århus.
Måske-læserne, en kvalitativ undersøgelse af dagbladslæsere, som ikke er faste abonnenter, med
henblik på at finde ud af, hvad dagbladene kan gøre for at tiltrække denne gruppe. Undersøgelsen er
fra 1998, er finansieret af den Danske Dagbladsforening og har professor Jørgen Poulsen, Københavns
Universitet, som forskningsleder.
Politisk journalistik – historie og udvikling, et kvalitativt forskningsprojekt gennemført i perioden
fra 1997-2000 under ledelse af professor Ove K. Pedersen og politisk redaktør på BT Erik Meier Carlsen. Projektet er finansieret af Center for Journalistik og Efteruddannelse.
Først med det sidste – en nyhedsuge i Danmark, et kvalitativt og kvantitativt forskningsprojekt
designet til kritisk efterprøvning af hypotesen om journalistens rolle i ”det redigerede samfund”. En
undersøgelse af, hvor de journalistiske historier kommer fra, hvad de fører til, og hvad nyhedsformidling mere alment kan fortælle om magt og meningsdannelse i dagens Danmark. Undersøgelsen har
fundet sted i november 1999, er finansieret af Folketingets Magtudredning, og har professor Anker
Brink Lund, Syddansk Universitet, som forskningsleder.

Kvalitativ modtagerundersøgelse
Mit ønske har været at skabe en dialog blandt en gruppe vidt forskellige danskere bosiddende i
forskellige dele af landet. Til dette har jeg ikke kunnet finde grundlag for at benytte de traditionelle
kvalitative metoder som kvalitative interviews og fokusgruppeinterviews. I min søgen efter andre
metoder er jeg stødt på Delphimetoden. Delphimetoden er udviklet i midten af sidste århundrede af
Olaf Helmer, professor i fremtidsstudier ved University of Massachusetts. Metoden finder især
anvendelse inden for fremtidsforskning eller nye undersøgelsesområder, der er i udvikling, og hvor der
kun er skrevet lidt om, samt i undersøgelser, hvor deltagende eksperter ikke umiddelbart kan samles
på et fysisk sted på grund af for eksempel geografiske eller tidsmæssige forhold. Delphimetoden er en
forudsigelsesteknik, som oprindelig har til formål systematisk at fremkalde og koordinere
ekspertvurderinger.
Som bekendt blev Delphi berømt for sit orakel; et orakel, som forudsagde fremtiden på en så tvetydig måde,
at spørgerens egen fortolkning var nødvendig. Derfor havde oraklet succes: Det forudsagde altid, hvad spørgeren ønskede at høre. Hvis han mødte en krank skæbne, var årsagen altid forståelig: hans fortolkning af

9

Ved brugen af informantinterviews fokuserer forskeren på indholdet af interviewpersonernes observationer og erfaringer modsat repræsentantinterviews hvor interviewpersonernes eget forhold til de beskrevne fænomener er genstand for forskerens interesse (Kvale 1997).
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oraklet havde været forkert. Troen på Delphi-oraklets ufejlbarlighed kunne således ikke anfægtes ved hjælp
af data (Kreiner & Nielsen 1975, s. I).

Delphimetodens oprindelige formål er at samle eksperter i et debatforum for at diskutere fremtidige
samfundsvidenskabelige problemløsninger. Ved hjælp af efterfølgende statistiske beregninger bliver
løsningsforslagene herefter kontrolleret og bragt til vurdering (Maaløe 2000). Metodens udgangspunkt
og formål er dermed langt fra mit, men på trods heraf har jeg valgt at benytte mig af metodens debatmetode, fordi den overordnet har vist sig brugbar til mit formål. Delphimetoden foregår traditionelt via
brevudvekslinger i gentagne runder på grund af geografisk spredning blandt deltagerne 10 . Ved hjælp af
metoden er det muligt for deltagerne anonymt at give deres meninger og vurderinger om hinandens
udsagn til kende (Maaløe 2000). Ved brug af denne metode har jeg fået mulighed for at skabe dialog
blandt flere deltagere på trods af anonymitet og geografisk afstand. Jeg har desuden valgt at benytte
denne metode for at prøve en ny metode af. For mit personlige vedkommende har det været lærerigt at
tage fat i en metode og benytte den i en helt anden sammenhæng og med et helt andet formål, end den
som sådan er beregnet til. Som jeg vil komme tilbage til senere i dette afsnit har metoden vist sig mere
brugbar i nogle henseender end i andre. Jeg har dermed opnået nogle nye erkendelser ved brug af denne metode, end hvis jeg havde benyttet allerede kendte og brugte metoder inden for mit felt så som
kvalitative informantinterviews eller fokusgruppeinterviews.
I delphimetoden foregår den traditionelle kommunikation mellem deltagerne via brevudveksling. Jeg
har i stedet valgt at kommunikationen mellem deltagerne skulle foregå via et debatforum på internettet11 .

Den traditionelle brevudvekslingsmetode er langsom i forbindelse med dataindsamling og bearbejdning og kræver meget tid. Ved at lave debatten på internettet kræver det, at deltagerne har adgang til
internettet. Ifølge nye undersøgelser fra analyseinstituttet Nielsen/ Netratings har 54% af den danske
befolkning adgang til internettet hjemmefra (Sol ComON12 ). Herudover har mange adgang til internettet via deres arbejdsplads eller via offentlige institutioner som uddannelsesinstitutioner, biblioteker og
lignende. Internettet er blevet et meget benyttet kommunikationsredskab som ikke længere kun er
tilgængeligt for en intellektuel elite, men bruges flittigt af store dele af den almindelige danske befolkning Jeg mener derfor, at jeg ved brug af denne metode ikke har afskåret mig fra bestemte dele af den
10

Metoden bruges ofte hvor der kun er få eksperter på et område. Det er dermed muligt for eksperterne at samarbejde, selvom de befinder sig
langt væk fra hinanden geografisk.
11
Adressen er: www.debatforum.subnet.dk
12
Sol ComOn, d. 30. maj 2001
(http://www.comon.dk/20/view.asp?ID=8518).
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danske befolkning. At skabe debatten på internettet i forhold til almindelig brevudveksling gør også
mulighederne for debat lettere og mere overskuelig. Debattørerne har til enhver tid kunnet klikke sig
ind på siden og læse mit indlæg, læse andres kommentarer samt selv skrive en kommentar. Deltagerne
har kunnet skrive deres kommentar i en kommentarboks på hjemmesiden og derefter haft mulighed for
at sende deres kommentar direkte til min e-mailadresse. I maj måned hvor debatten foregik tjekkede
jeg typisk post fire gange om dagen, hvorefter jeg øjeblikkeligt derefter lagde debattørernes kommentarer ind på hjemmesiden. For deltagerne krævede metoden på denne måde hverken køb af frimærker
eller en tur ned til postkassen, og for mit vedkommende slap jeg for at sende mine egne oplæg samt
kopiere og sende alle debattørernes indlæg til hver enkelt deltager. Desuden har jeg undgået en efterfølgende transskription af debattørernes svar, da alle svar på forhånd var nedskrevne.
Udvælgelsen af debattører
Jeg har ikke haft til hensigt at skabe en repræsentativ gruppe af debattører, da mit mål ikke er at nå
frem til resultater der er repræsentative for den danske befolkning, men i stedet at indhente enkelte
borgeres meninger, holdninger og motiver til brug som eksempler hvor det passer ind i specialet. Jeg
har dog gået efter følgende demografiske variable: Alder, bosted, uddannelse, beskæftigelse, køn og
tilhørsforhold 13 for at få holdninger og idéer fra forskellige typer af borgere.
Debattørerne er fundet via vidt forskellige metoder. Gennem mit eget personlige netværk er jeg kommet i kontakt med forskellige mennesker rundt omkring i landet, som har ønsket at deltage. Blandt
disse personer er der politisk aktive samt personer, som aldrig har deltaget i offentlige debatter, og
hvor den højeste form for demokratisk medindflydelse har været et kryds på stemmesedlen. Herudover
har jeg opsøgt folk via indrykkede ”annoncer” i debatfora på internettet så som Sol.dk og Politiken
Online. Herigennem har jeg fundet personer, som til dagligt er aktive debattører; især på internettet.
Slutteligt har jeg forsøgt at finde personer, som jeg ikke selv til dagligt er i kontakt med; eksempelvis
indvandrere, arbejdsløse og ufaglærte. Via telefonisk kontakt til indvandrerforeninger og -centre og
voksenuddannelsescentre, som har videregivet mit ønske både mundtligt til deres kursister og medlemmer og hængt mine tilsendte debatopslag op, har jeg formået at få kontakt til personer, som sjældent bliver spurgt om deres meninger i sådanne sager.
I alt meldte 26 personer sig til at deltage i debatten som foregik i maj måned 2001 (uge 19-22). Som
allerede påpeget er danske borgere svære at få til at deltage i offentlig dialog. Denne konstatering ligger til grund for hele mit speciale, derfor regnede jeg også på forhånd med et frafald på i hvert fald
50% i løbet af undersøgelsesperioden. Reelt viste det sig at være sværere at indhente deres kommentarer end ventet. Ved hjælp af påmindelsesmails tre gange om ugen – én om mandagen, hvor jeg lagde et
nyt oplæg ud til debat, én om torsdagen, og én igen om søndagen, hvor jeg takkede de aktive for deres
svar og mindede de resterende om, at de stadig kunne nå at skrive en kommentar – svarede gennemsnitlig 1/3 af deltagerne hver uge. I alt svarede 18 ud af 26 på mindst ét af de fire oplæg. De 26 personer fordelte sig således (de personer, der ikke deltog, er vist sidst i tabellen, med en prik ud for deres
navn) 14 :

13

Med tilhørsforhold mener jeg, at jeg er gået efter at få både danskere og indvandrere med i debatten.
Seks ud af de otte personer der ikke deltog, var blevet bedt om at deltage enten af mig eller af en lærer fra Kvin dedaghøjskolen. Jeg kan
ikke ved hjælp af metoden nå til en erkendelse af, hvorfor de hver især ikke deltog, men jeg har en hypotese om, at de kan have følt sig
presset til at melde sig, på trods af manglende tid og lyst. Et pres hjælper ikke altid på motivationen til at få noget fra hånden, det kan i stedet
ende med, at man helt mister lysten til at komme i gang. Dette kan have været tilfældet her.
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Navn
Kim
Momsemor
Grete
Hanne
Knud

Køn
M
F
F
F
M

Alder
29
47
61
41
27

Bosted
Esbjerg
Høje-Taastrup
Gentofte
Aalborg
Albertslund

Vægten
Charlotte

F
F

54
35

Nørresundby
Aalborg

Sara
Maja
Shiino
Hibo
Zahida

F
F
F
F
F

20
26
26
20
42

Nykøbing Falster
København
Nysted
Sakskøbing
Nykøbing

Alima
Omudaf
Jens
Klaus
Kai
Tommy

F
F
M
M
M
M

25
36
26
60
55
60

Nykøbing
Nykøbing
Århus
Ringe
Ryslinge
Holbæk

•
•
•
•
•
•
•
•

F
M
M
F
F
F
F
F

54
28
26
30
46
23
60
26

Roskilde
Nørrebro
Århus
Aalborg
Svenstrup
Aalborg
Gistrup
Nykøbing

Marianne
Nikolaj
Jacob
Jannie
Lene
Mette
Helle
Caaisha

Uddannelse
Historiestuderende
Pædagog
Sygeplejerske
Socialpædagog
Specialestuderende i Filosofi og
Historie
Assistent i Post Danmark.
Gymnastiktræner, skal snart påbegynde datanomuddannelse.
VUC-studerende
Bygningsingeniør
Pædagogstuderende
Sprogskole
Næringstekniker
Sprogskole
Jurist, sprogskole
Overkonstabel i Søværnet
Cand. mag.
Cand.mag.
Litteraturhistorie.
Filminstruktør.
Advokatsekretær
Historiestuderende
Civiløkonom
Ufaglært
Ufaglært
Ufaglært
Frisør
Sprogskole

Job
Pædagog
Mensendiecklærer, selvstændig
Lærer
Studerende
Daghøjskolekursist
Daghøjskolekursist

Byggepladsleder
I aktivering
Har arbejdet på trykkeri og som kok i
sit hjemland. Nu i aktivering
Aktivering
Aktivering
Kundekonsulent
Lektor på gymnasium
Lektor på gymnasium
Forfatter samt lærer på voksenuddannelsescenter
Chefsekretær
Kundekonsulent
Daghøjskolekursist
Daghøjskolekursist
Daghøjskolekursist
Daghøjskolekursist
På barsel

Undersøgelsesforløbet
Delphimetoden forløber som gentagne spørgerunder, hvor deltagerne anonymt kommer med egne
udsagn og giver deres meninger og vurderinger om hinandens udsagn til kende. I den klassiske delphiundersøgelse designes det indledende spørgsmål i samarbejde med nogle udvalgte nøgle -eksperter.
Mit første spørgsmål blev til på baggrund af min problemformulering. Jeg ønskede at høre, om deltagerne ville gå med til at blive betragtet som passive forbrugere og dernæst ønskede jeg at kende til
baggrunden for deres passivitet. For at muliggøre en dialog og sikre mig mod korte be- eller afkræftende svar af typen ja/nej, valgte jeg at skrive et oplæg til hver spørgerunde, som det så var meningen,
at debattørerne skulle tage stilling til. For at guide dem stillede jeg konkrete spørgsmål i løbet af hver
oplæg, som jeg ønskede, at de skulle tage stilling til, så som: Hvad mener I er grunden til, at mange
danske borgere kun er tilskuere til politiske og samfundsmæssige diskussioner? og Hvad skal der til,
for at I vil involvere jer? (Bilag 2, s. 114).
Idéen med metoden er, på baggrund af første debatoplæg og de efterfølgende svar fra deltagerne, at
stille nye uddybende spørgsmål. Som Erik Maaløe skriver: Kun ved at spørge og siden sammenligne,
evt. finde modsætninger i svarmaterialet, kan man som undersøger blive mere vidende (Maaløe 2000,
s. 10). Mit mål var netop at blive mere vidende om danske borgeres handlegrunde, men samtidig var
mit mål med processen at skabe en udviklende dialog på baggrund af forskellige menneskers forskellige holdninger med ønske om at deltagerne i fællesskab kunne søge løsningsmodeller og nå frem til
løsningsforslag på den manglende offentlige debat.
Som ved andre kvalitative metoder er undersøgeren aktør i selve processen. Jeg er ikke uafhængig
observatør, men påvirker processen både via mine oplæg, via valg af vinkel og via valg af emne. Metoden giver mig dog kun mulighed for at indramme emnet og dermed sætte fokus. Modsat andre kvalitative metoder, hvor undersøgeren i processen kan påvirke den interviewede til at svare i den retning,
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undersøgeren gerne vil have, sikrer metoden her mod min påvirkning af undersøgelsesresultaterne. Jeg
sikrer derved også at undersøgelsen giver et sandt billede – et pålideligt resultat – af debattørernes
holdninger, meninger og motiver.
Et af de afgørende kendetegn ved delphimetoden er at deltagerne har mulighed for at udtrykke og udvikle deres holdninger i et anonymt forum. Delphimetoden kan modvirke den forudindtagethed der
ofte kan opstå ved for eksempel fokusgruppeinterviews, da deltagerne ikke kender hinanden og derfor
er overladt til at vurdere hinandens holdninger, argumenter og vurderinger. Erik Maaløe skriver hertil:
De enkelte deltagere [arbejder] velovervejet og uafhængigt af de mange psykologiske forhold, som kan præge gruppearbejde mellem mennesker af forskellig autoritet og trang til dominans. Det er derfor afgørende, at
besvarelserne er anonyme (Maaløe 2000, s. 12).

I teorien er det på denne måde også muligt at komme uden om, at dominerende personer styrer dialogen og de mere forsigtige deltagere enten ikke får mulighed for at komme til orde, eller vælger at have
samme holdning som de andre af frygt for at bringe en holdning eller en idé på banen der enten viser
sig at være latterlig i andres øjne eller medføre tab af ansigt. Alle deltagere får ”fri taleadgang” i kraft
af, at alle har mulighed for at komme til orde med indlæg i debatten, da debatten foregår skriftligt
(Linstone & Turoff 1975). I praksis forholder det sig lidt anderledes, hvilket jeg har måttet sande efter
endt undersøgelse.
Et kritisk blik på min kvalitative undersøgelse
Jeg har ikke kendskab til at en empiriindsamlingsmetode, skabt som et debatforum på internettet, er
prøvet før. Jeg har derfor i processen trådt på ukendt land, og har skullet føle mig frem med hensyn til,
hvordan undersøgelsen skulle forløbe. Internettet bliver i større og større grad benyttet som diskussionsforum, og vil måske blive et af midlerne til fremtidens offentlige dialog. Metoden har derfor også
fungeret som et forsøg på, fra min side, at se om en sådan skriftlig dialog kan fremme borgernes motivation. Hanne skrev følgende til mig efter undersøgelsens afslutning: Det har været spændende at
deltage – alene af den grund, at vi har haft gang i noget nyt. En ny metode og brug af nyere teknologi
(Hanne, bilag 3 s. 150).
Følelsen af at være forsøgsperson og være med i en ny slags undersøgelse, tror jeg gør selve debatten
mere spændende at deltage i. Da debatten officielt sluttede, valgte jeg at lade hjemmesiden forblive
tilgængelig til en efterfølgende fri debat – en debat som debattørerne vidste ikke ville blive medtaget i
dette speciale. Kun én person har skrevet et par kommentarer på siden herefter – og som Momsemor
skrev til mig: Jeg kan se, at debatten – i hvert fald indtil videre – er forstummet, i og med at dine ”opgave-debatrunder” er slut. Det er for mig også en interessant iagttagelse at gøre (Momsemor, bilag 3
s. 150). En debat skal have et større formål end blot debatten i sig selv, ellers er der intet incitament
for at deltage.
Jeg har ved hjælp af metoden indhentet mange brugbare kommentarer på trods af, at jeg undervejs i
processen har oplevet mange kritikpunkter ved metoden og ved min håndtering af metoden. I bakspejlet har jeg kunnet bruge undersøgelsen til at efterprøve om mine antagelser holder i praksis. For eksempel spurgte jeg i uge 20 om en anderledes valgdækning kunne vække debattørernes lyst til at involvere sig – en valgdækning hvor søgelyset blev rettet mod borgernes ønsker, hvor det nytter at involvere sig og hvor de beslutninger der tages har betydning for deres liv. Jeg forudså en positiv respons på denne idé, fordi debattørerne netop havde efterlyst nytten af en eventuel involvering, men i
stedet fik jeg meget tilbageholdende svar grænsende til det negative.
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Der kan være flere grunde til deres svar; måske fik jeg beskrevet eksemplet på en så naiv positiv måde, at deltagerne så eksemplet som utopisk. I hvert fald skrev Klaus følgende til mig ugen efter: Jeg
[er] steget af fordi jeg ikke kan se nogen praktisk relevans i dine postulater (Klaus, bilag 3 s. 151).
Eller måske var grunden, at jeg brugte et amerikansk valgeksempel. Da danskere ofte ser med kritisk
blik på, hvad der kommer fra Amerika kan det have været med til at skabe de negativt stemte svar. Om
dette skriver Maja: Da det amerikanske scenarie blev nævnt i sidste uge, kunne jeg ikke lade være med
at tænke på, at den amerikanske valgkamp i, om muligt, endnu højere grad handler om personer og
verbal ”mudderkastning” (Maja, bilag 2 s. 159). Hvad end deres grunde er til at mene som de gør, har
deres svar gjort mig bevidst om, at deres svar i høj grad er påvirket af måden, jeg spørger på. Samtidig
fik deres svar mig til at se kritisk på public journalism-eksemplet og gennemtænke mine egne antagelser på dette område.
Jeg vil i det nedenstående opridse de kritikpunkter, jeg har oplevet ved metoden og ved min egen
håndtering af denne.
Kritikpunkter ved metoden
Jeg valgte at foretage undersøgelsen via internettet, og en sådan undersøgelse kan medføre tekniske
problemer, som slet ikke er til at sikre sig imod. I den sidste uge af debatten virkede min hjemmeside
ikke i to af dagene. Subnet, som udbyder adressen, hvor hjemmesiden ligger, havde problemer med sin
server, hvilket resulterede i, at hjemmesiden ikke kunne åbnes. Metoden er derfor ikke den mest stabile og sikre metode at benytte sig af. Jeg mener dog ikke det har påvirket kvaliteten af mine resultater,
da jeg ved at fortsætte debatten pr. e-mail sikrede mig mod en total lukning af debatten på ubestemt
tid. Jeg valgte at e-maile mit oplæg til alle og medsende de svar der allerede var kommet ind på hje mmesiden i den uge. Jeg bad dem besvare mit oplæg via e-mail og lovede at lægge deres besvarelser ud,
når hjemmesiden virkede igen.
Denne ”brevudvekslingsmetode” tager modsat almindelige interviewmetoder meget lang tid at gennemføre. Hvor et interview kan tage et par timer, strækker denne undersøgelsesform sig for mit vedkommende over en måned. Det er lang tid at skulle motivere deltagerne til at være aktive. Selvom jeg
havde bedt deltagerne skrive korte svar for at gøre dem bevidste om, at debatforummet ikke krævede
meget af deres tid, så krævede det alligevel, at deltagerne skulle læse i hvert fald mit oplæg og gerne
også de andres kommentarer udover at de selv skulle skrive et indlæg. Det krævede også, at de brugte
tid på at reflektere over spørgsmålene og deres eget svar. Dette kan være en grund til, at kun seks debattører holdt ud til sidste runde.
Harold Sackman, som er forsker i psykologi og kommunikation, har tilegnet en hel bog til kritik af
Delphi-undersøgelsens troværdighed. Han har mange kritikpunkter, som ikke vil have noget betydning
i min undersøgelse, da der er mange af metodens dele, jeg slet ikke benytter. Følgende punkt har dog
en vis relevans at diskutere her. Frafald af informanter er et kendt fænomen i Delphi undersøgelser, og
man bør undersøge, hvilken mulig indflydelse disse informanter kunne have fået på resultatet (Sackman 1975, s. 25) Som skrevet er metoden skabt til at sammenfatte ekspertvurderinger, hvor der kun er
få eksperter på emnet, og hvor eksperterne befinder sig geografisk langt væk fra hinanden. I sådanne
situationer kan en eksperts udeblivelse have vigtig betydning for resultatets pålidelighed – en anden
undersøgelse kunne dermed ved anvendelse af de samme teknikker, nå til et helt andet resultat. I forbindelse med min undersøgelse har der som skrevet været et frafald af informanter fra spørgsmål til
spørgsmål. Jeg mener dog ikke at det har indflydelse på min endelige konklusion, da denne metode
ikke står alene, men benyttes i samspil med flere andre kvalitative metoder for at få en større datamængde og mere generelle data. Som skrevet før har det ikke været meningen med undersøgelsen, at

21

Metode

den skulle være repræsentativ, derfor ødelagde det ikke mine resultater, at alle ikke svarede hver gang,
selvom det havde været at foretrække.
Jeg har erfaret, at selvom delphimetoden i teorien gør det muligt at komme uden om, at dominerende
personer styrer dialogen, så forholder det sig ikke sådan i praksis. Selvom debatten foregår skriftligt
blandt anonyme debattører, så viste det sig hurtigt, at det var de debattører der skrev de lange fyldige
indlæg, og som også var de mest veluddannede af debattørerne, der holdt ved til det sidste. Mit ønske
var at få så mange forskellige personer med i debatten som muligt, men måske har den franske sociolog og livsstilsanalytiker Pierre Bourdieu ret, når han skriver, at personer med vidt forskellige livsvilkår ikke vil ”være på bølgelængde”, hvis de mødes i forbifarten, tilfældigt eller ved et uheld. De vil
ikke forstå hinanden og heller ikke fatte sympati for hinanden (Bourdieu 1994, s. 27).
Det er svært at få personer med forskellige forudsætninger for debat til at føre en dialog, når de er
blevet ført sammen ”ufrivilligt”, som i dette debatforum. De debattører der stod af i løbet af debatten
var for de flestes vedkommende personer, som havde svært ved at begrunde deres holdninger og som
havde svært ved at debattere skriftligt. Debatten endte derfor med at blive en dialog mellem meget
ligesindede parter, hvilket førte til følgende svar fra Kai: Det havde nok været ønskeligt om vi havde
været nogle flere – vi var ikke så uenige, der kom ikke nogen ”rigtig” diskussion ud af det (Kai, bilag
3, s. 151).
Skriftlig debat kræver gode formuleringsevner. Desuden kræver det øvelse og overblik at diskutere
skriftligt. Det er derfor ikke en metode som er lige let for alle. Selvom alle får mulighed for at komme
til orde, vælger de mindre skriftsikre deltagere enten at skrive meget korte indlæg på ca. en linje eller
helt at lade være med at skrive noget – måske fordi de ikke føler sig gode nok. Det hjælper ligeledes
ikke på motivationen at en deltager i 4. runde skriver: Der har været lange, velargumenterede indlæg,
og der har været korte, som har været helt uden begrundelser (og som af samme grund har været svære at forholde sig til) (Kai, bilag 2, s. 144). Trods det, at han har ret, kan udtalelsen have medført yderligere usikkerhed hos disse debattører, hvilket kan have ført til manglende lyst til yderligere debat. På
denne måde kan man sige, at selvom den reelle mulighed for at komme til orde foreligger, så er stemningen ikke til det.
Delphimetoden gør det ikke muligt at bede enkelte deltagere begrunde deres holdninger, hvilket er et
stort problem ved metoden. Flere af de mindre skriftsikre deltagere begrundede som skrevet ikke deres
holdninger, hvilket gjorde deres udtalelser næsten ubrugelige som empiri. I et ansigt-til-ansigt interview enten via fokusgrupper eller med enkeltpersoner er det muligt at spørge ind til uklarheder, ubegrundede udsagn og lignende. Det eneste jeg kunne gøre var at påpege over for deltagerne, at de meget
gerne måtte argumentere for deres holdninger, men jeg kunne ikke sikre mig, at deltagerne gjorde som
jeg sagde.
Typisk giver kvalitative data høj gyldighed, fordi man meget præcist kan undersøge det, man ønsker at
undersøge, men ved brug af Delphimetoden er det vanskeligt at sikre resultaternes gyldighed, fordi jeg
ikke kan sikre mig at debattørerne svarer direkte på det, jeg spørger om og metoden ikke giver mig
mulighed for at få dem til at svare mere præcist. Ved at benytte mig af andre forskeres undersøgelser i
samspil med min undersøgelse kan jeg sikre en generel gyldighed i specialet, men gyldigheden er ikke
sikret via denne metode alene.
Delphimetoden menes at kunne modvirke forudindtagethed, hvilket jeg ikke er helt enig i. Det har vist
sig at flere debattører, eksempelvis indvandrere og uuddannede, ikke har kunnet skrive et forståeligt
dansk. Her mener jeg, at der er mulighed for forudindtagethed i metoden. Et dårligt skriftligt sprog vil
have effekt på andre deltageres syn på respondenten. Jeg valgte derfor at redigere i indlæggene for at
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gøre dem mere forståelige. Dette kan have forværret situationen, hvis respondenten selv føler tab af
ansigt over for mig og derfor måske vælger ikke at deltage mere – dette har været en satsning fra min
side.
Kritik af min egen håndtering
Jeg gjorde først og fremmest den fejltagelse, at jeg skrev lange oplæg med op til flere spørgsmål. Jeg
gjorde dette, fordi jeg i første runde erfarede, at debattørerne ikke svarede konkret på mine spørgsmål,
men skrev i mange forskellige retninger. For efterfølgende at få dem til at styre den vej jeg ville, stillede jeg flere og flere spørgsmål i håb om, at de holdt sig til en besvarelse af dem – men desværre
resulterede det i, at de fleste styrede i helt andre retninger. For eksempel skrev Momsemor herefter et
indlæg der mest af alt omhandlede kongehuset. Hvor jeg troede at mine spørgsmål omkredsede et bestemt emne, viste det sig, at debattørerne havde en helt anden oplevelse. Hanne skriver eksempelvis
følgende: I dine oplæg til ugens debat var du også meget bredtfavnende, så jeg havde lidt besvær med
at finde ind til, hvad jeg lige skulle forholde mig til (Momsemor, bilag 3, s. 150).
Dialogen mellem deltagerne gik lidt tabt ved anvendelsen af Delphimetoden. Nogle var bedre end
andre til at kommentere hinandens indlæg, men de fleste valgte at svare på mit oplæg og dermed foregik der ikke en dialog mellem deltagerne, men mere en dialog mellem mig og hver enkelt deltager.
Flere af debattørerne begrunder den manglende dialog mellem deltagerne med, at mine spørgsmål
mere lagde op til direkte svar til mig. Hanne skriver for eksempel at hun tror spørgsmålene har været
medvirkende til, at de ikke fik rigtig gang i en dialog med hinanden, men derimod en række statements
til mig (Hanne, bilag 3, s. 158). Kai skrev efterfølgende denne meget rammende kommentar:
(…) konversation og diskussion har jo været hele månedens idé (…) Men jeg synes ikke, at vi har reageret
nok på hinanden og lært af dét. Min erfaring siger mig også at skriftlig kommunikation er svær at håndtere
for mange – det befordrer ikke en livlig og engageret debat. Det er synd (Kaj, bilag 2 s. 144).

Opsamling
Trods metodens svage sider har jeg ved hjælp af metoden opnået at få et kendskab til en lille del af den
danske befolkning og deres holdninger til kommunalpolitik, journalisters arbejdsmetoder, demokratisk
dialog osv. Desuden har debattørernes generelle mangel på deltagelse og diskussionslyst vist, at mine
forudantagelser holder i praksis: Der er et problem med den demokratiske dialog. Det er svært at råbe
befolkningen op og engagere dem i den samfundsmæssige debat.
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Kommunikationsforståelser og journalistiske traditioner
Journalistikken har en del af ansvaret for befolkningens manglende engagement. Journalistikkens traditionelle forståelse af egen rolle og modtagernes reception samt journalistikkens traditionelle arbejdsmetoder har været medvirkende til passiviteten hos befolkningen. Befolkningen er ifølge Rob
Anderson, Robert Dardenne og George M. Killenberg15 (1994), ikke passive læsere eller seere som
grundlæggende foretrækker tom underholdning frem for nyheder der tjener dem som samfundsdebattører, men de er blevet inviteret – delvist af journalistikken selv – til at anlægge en sådan passiv rolle
(Anderson m.fl. 1994). Jeg vil i dette afsnit diskutere den traditionelle journalistik i forhold til bagvedliggende kommunikations- og modtagerforståelser for at nærme mig baggrunden for befolkningens
passivitet. Herefter vil jeg diskutere journalistikkens muligheder for via nye massemedier og filosofien
og arbejdsmetoden public journalism og dens bagvedliggende kommunikations- og modtagerforståelse
at ændre sit syn på befolkningens reception og dermed være medvirkende til at skabe lyst til engagement hos befolkningen.
Som allerede nævnt i indledningen, mener Peter Kramhøft, at befolkningen kan betegnes som borgere,
hvis de føler en ret og en pligt til at deltage aktivt i demokratiet (Kramhøft 2000). Hertil kan føjes Kim
Schrøders definition af aktive borgere som mennesker, der holder sig tilstrækkeligt informeret om det
samfund de lever i, og som tager del i dets beslutningsprocesser på forskellige niveauer. Det afgørende
for, om folk er aktive samfundsborgere, er om deres hverdag (ud over arbejdet) hovedsageligt foregår
inden for hjemmets fire vægge, eller om de engagerer sig i et offentligt rum (Schrøder16 ).

Den borgerlige offentlighed
Begges forståelser af de aktive samfundsborgere leder tilbage til den tyske filosof og sociolog Jürgen
Habermas’ beskrivelse af det fremvoksende borgerskabs selvforståelse i det sene 1700-tals England
som opstod i forbindelse med overgangen fra feudalsamfund til det kapitalistiske samfund. Det fremvoksende borgerskabs selvforståelse har sat stor præg på eftertidens demokratiske styre - et folkestyre
som blandt andet har sin styrke i befolkningens demokratiske rettigheder som forsamlings-, presse-,
religions- og ytringsfrihed.
Samfundet var i den borgerlige offentlighed delt i den private sfære som omhandlede intim- og socialsfæren og den offentlige sfære der omfattede den kulturelle og den politiske offentlighed. I de to offentligheder (den politiske og den kulturelle) foregik den dagsaktuelle kritik og den politiske og kulturelle debat. Den kulturelle offentlighed beskæftigede sig med de problemer, der udsprang af livet i
privatsfæren og den politiske offentlighed beskæftigede sig med de almene problemer, der knyttede
sig til socialsfæren (til arbejdet, samt til de økonomiske og sociale vilkår) (Mortensen & Møller 1976).
I den politiske offentlighed var det borgernes opgave at indgå i og bidrage til en offentlig politisk diskussion om fælles anliggender. Som Habermas skriver, så skal den borgerlige offentlighed forstås
som først og fremst den sfære der privatfolk samles til publikum (Habermas 1976, s. 25). Publikum
skal ikke forstås som nutidens ofte passive forbrugere, men som aktive diskussionslystne debattører.
Disse diskussioner foregik i saloner eller kaffehuse og foregik ifølge Habermas blandt folk uden lig15

Rob Anderson, Robert Dardenne og George M. Killenberg er lektorer ved henholdsvis Saint Louis University og University of South
Florida.
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Danskerne og medierne – dagligdag og demokrati
(http://imv.au.dk/smu/schroder/schroder_idx.html)
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hed i status. Det var et krav, at der skulle være lige adgang til offentligheden for alle for at sikre, at
intet argument på forhånd udelukkedes fra at gøre sig gældende (Habermas 1976).
I den borgerlige offentligheds selvforståelse var idealet om den lige adgang til offentlighedens diskussioner og debatter begrænset til det velstillede borgerskab selv; dem der var ejere af produktionsmidlerne og dermed var i besiddelse af økonomisk uafhængighed. Kvinder var naturligvis totalt udelukkede fra at deltage i den offentlige diskussion – de fik i Danmark først stemmeret i 1915. Trods den demokratiske dialog dengang reelt slet ikke var demokratisk, men udelukkede en stor del af befolkningen, så bygger vort demokrati blandt andet på den frie og åbne offentlige diskussion blandt samfundets
borgere, som også datidens borgerskab opfattede som et ideal.
Som skrevet i indledningen er det i vores samfund i stor grad overladt medierne at sikre den demokratiske dialog i samfundet via nøgtern og saglig oplysning om anliggender af samfundsmæssig betydning og ved at udgøre et forum for demokratisk debat blandt beslutningstagere og borgere. Vi lever i
en mediefrembragt fællesverden, hvor det har stor betydning for borgernes forståelse af verden og for
den demokratiske dialog, hvordan samfundet bliver beskrevet, og hvilke sammenhænge der præsenteres i medierne. Mediernes fællesverden fungerer i vor tid som den præmoderne landsbys fællesverden;
gennem en mangfoldighed af diskussioner, rygter og fortællinger. Mediernes fællesverden, og dermed
også befolkningens fællesverden, består af offentlighedens temaer som politik, erhvervsliv, kultur og
sport. Det er i den mediefrembragte verden vi lever sammen. Det er som Lars Qvortrup, professor i
multimedier, skriver den, som udgør vores sam-fund (Qvortrup 2000, s. 235).

Befolkningen som mediebrugere
Massemedierne har indtil for få år siden været, og er i stor grad stadig, medier for kommunikation fra
en afsender til et stort heterogent publikum, spredt geografisk fra hinanden og ukendte både for hinanden og for afsender. Af tekniske årsager har modtagerne ikke haft mulighed for direkte at give feedback, hvilket har haft stor betydning for den manglende direkte dialog blandt borgerne via medierne.
Men de tekniske forbehold bærer ikke alene skylden for mediernes syn på befolkningen som passive
forbrugere.
Monopolbrud og konkurrence blandt de elektroniske medier og en øget konkurrence på dagbladsmarkedet har bl.a. som konsekvens, at mediernes modtagere i stigende grad forstås ud fra deres rolle som
mediebrugere, det vil sige som publikum, og ikke ud fra deres rolle som deltagere i en politisk eller
kulturel offentlighed. Som følge heraf bliver mediets opgave at yde service over for et publikum i dets
egenskab af individuelle forbrugere (Hjarvard 1999, s. 39).
Ifølge Anderson m.fl. har medierne indtil nu gjort befolkningen til forbrugere ved alt for ofte at fortælle folk, hvad de skal mene og hvad de skal tro på og dermed gjort journalistikken til en kanal for sandhed. Konsekvensen er den samme for journalisterne som for en lærer af den gamle skole, der foretrækker monolog, at nogle elever hurtigt mister interessen, rykker tilbage til bagerste række tættere
ved udgangen, elle r trækker sig helt ud af lokalet (Anderson m.fl. 1997). Mangelen på mulighed for
dialog om det formidlede fremmer passiviteten hos både eleverne i en klasse og hos befolkningen generelt i stedet for at opmuntre til aktivitet og engagement.
Ifølge Michael Schudson, professor i kommunikation v/ University of California, har journalister traditionelt den opfattelse af kommunikationssituationen, at de som journalister skal være borgernes vær-
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ge, og dermed fortælle de nyheder, som de som professionelle formidlere tror på, at befolkningen skal
kende til.
In this model, journalists imagine a public that is often too preoccupied and too distracted to be sovereign of
its own citizenship (…) The journalists are professionals who hold our citizenship in trust for citizens and
whose expertise or political analysis citizens rely on when they want information about the country (Schudson 1999, s. 120).

Set i et kommunikationsteoretisk perspektiv ligger denne opfattelse tæt op ad den effektorienterede
kommunikationsforståelse. Den effektorienterede kommunikationsforståelse kalder Denis McQuail for
det dominerende paradigme; dette af to årsager. Det socialvidenskabelige paradigme, hvorunder den
effektorienterede tradition befinder sig, har været dominerende i vort samfund lige siden massekommunikationens oprindelse i slutningen af 1930’erne. Samtidig har afsenderen inden for denne forståelse også en dominerende og magtfuld rolle, hvor massemedierne blot er kanaler for transmission af
sandhed til en befolkning, der forstås som et passivt publikum (McQuail 2000).
Massepublikumet blev betragtet som en gruppe ikke-handlende individer, som passivt modtog informationer fra afsender; passivt forstået på den måde, at de modtog budskaber som de var tilsigtede
uden varierende eller modstridende læsninger. Kommunikationen forgik i en lineær proces fra afsender til modtager, var upersonlig og med en stor social distance dvs. stor forskel i autoritet, ekspertise
og prestige, mellem afsender og modtagere. Potentielle modtagere blev oftest set på som en stor samlet masse af mere eller mindre anonyme forbrugere (McQuail 2000).
Det centrale ved forståelsen af kommunikation som transmission er, at transmissionen af signaler elle r
budskaber over geografiske afstande sker med kontrol for øje og uden udveksling af interaktion. Den
typiske form for kommunikation drejer sig derfor om overbevisning, holdningspåvirkning og adfærdsændring og er stærkt relateret til det 20’ende århundredes ønske om at benytte massemedieformidlet kommunikation for at opnå indflydelse, kontrol og magt over store distancer og hele befolkninger, som ved 2. verdenskrig (Carey 1997).
En model som traditionelt bliver sat i forbindelse med den effektorienterede kommunikationsopfattelse er Shannon og Weavers kommunikationsteori fra 1949:

Figur 1: Shannon og Weavers
kommunikationsmodel
(Henriksen 2001, s. 23).

Modellen blev oprindeligt designet for at gøre det muligt for Shannon og Weaver at nærme sig en
løsning på, hvordan man sender en maksimal mængde af information gennem en given kanal, og
hvordan man måler kapaciteten på en hvilken som helst kanal der bærer information17 (Henriksen
2001). Modellen var matematisk funderet og dermed ikke oprindeligt udtænkt i forbindelse med menneskelig kommunikation, men blev et magtfuldt redskab i samtidens effektorienterede studier af massekommunikation. Lasswell (1948) tog basiselementerne i Shannon og Weavers model, verbaliserede
modellen, og anvendte den derpå direkte i forbindelse med massemedier i sit forsøg på at besvare
17

Shannon og Weavers støjbegreb pointerer, at det signal som modtageren får, ikke nødvendigvis er det sammen som det afsenderen sendte
af sted, derfor kan der forekomme varierede modtagelser på baggrund af eksempelvis forvrængninger i lyden.

26

Kommunikationsforståelser og journalistiske traditioner

spørgsmålet: Who says what to whom, through what channel and with what effect (Lasswell 1948, s.
37).
Journalister er i vore dage bevidste om, at et bestemt budskab ikke sikrer en bestemt effekt hos modtagerne og helt andre forståelser af modtagernes receptioner har fjernet troen på den effektorienterede
opfattelse. På trods heraf kan modellen stadig siges at være brugt i sin oprindelige matematiske forståelse i forbindelse med tv-meter seertalsmålinger18 .

Dialogjournalistik
Journalistikken har gennem de sidste århundreder ændret sit virke flere gange i takt med samfundets
udvikling. Under den borgerlige offentlighed fungerede journalistikken som neutral formidler af statslige anliggender og almene samfundsinformationer for at sikre en nuanceret og kvalificeret meningsdannelse og debat blandt borgerne (Mortensen & Møller 1976). I sidste halvdel af det 19. århundrede
ændrede journalistikken formål i forbindelse med de politiske partidannelser til at virke som partipresse med henvendelse til bestemte dele af befolkningen afhængigt af klassemæssige tilhørsforhold.
Konkurrencen på dagbladsmarkedet har siden hen ændret vilkårene for journalistikken betydeligt.
Journalistikken er i dag en selvstændig institution i demokratiet, som primært har til formål at forsyne
almenheden med oplevelser. Politisk relevante nyheder og kommentarer har ikke længere eneret.
Journalistikken er blevet til en vare på linje med andre varer og salget ligger primært i udnyttelsen af
nyhedskriterierne. Hvis en historie både er meget væsentlig, meget overraskende, meget konfliktfyldt,
rummer meget identifikation og er helt aktuel, ender den på avisens forside eller først i nyhedsudsendelserne (Mogensen 2000, s. 127). Emnerne kan være af meget forskellig art lige fra den politiske
nyhed til kriminalstof og beretninger om ulykker og katastrofer. Den politiske journalistik interesserer
sig nu snarere for det taktiske spil mellem partierne og organisationerne, end for de problemer og konflikter, som organisationerne ifølge den borgerlige selvforståelse har til opgave at løse (Mortensen &
Møller 1976).
Ove K. Pedersen mener, at udviklingen i journalistikken har haft positivt udslag i en dialogjournalistik, som over samme periode har afløst den refererende journalistik. Den refererende journalistik var
karakteriseret ved fraværet af journalistisk selvstændighed (...) i sin rene form refererede journalisten
hvad der blev sagt fra Folketingets talerstol eller af politikere ved politiske møder (Pedersen 2000, s.
170). I dialogjournalistikken fungerer journalisten som mødeleder, som bringer politikere og andre i
dialog med hinanden efter egne kriterier for hvad der er en nyhed. Her fokuseres der ikke på referater
af hændelser, i stedet er afsløringer blevet den væsentligste begivenhed og konflikter blevet det væsentligste nyhedskriterium (Pedersen 2000).
Hvor befolkningen i den refererende journalistik blev informeret via medierne, men aldrig selv fik
mulighed for at kommentere, har befolkningen i dialogjournalistikken fået sin egen taleposition, typisk
som ofre for ’systemet’. Med denne udvikling er der uden tvivl sket et demokratisk fremskridt [men]
selvom der har fundet en demokratisering sted, er det ikke sikkert, at medierne er demokratiske (Pedersen 2000, s. 316). Der er sket en udvikling hen imod større dialog i medierne, men det er stadigvæk
18

Ved kvantitativt at udregne share og rating kan eksempelvis et tv-programs effekt måles i form af, om seerne eksempelvis zapper væk fra
kanalen under et bestemt program eller zapper over på programmet fra en anden kanal, samt hvor mange procent af seerne det handler om.
Share er betegnelsen for den procent af befolkningen eller målgruppen, som ser TV på et givent tidspunkt, og som har valgt et bestemt
program eller en bestemt kanal. Rating er betegnelsen for den procent af befolkningen eller en given målgruppe, som ser et bestemt program
(målt som gennemsnittet minut for minut gennem udsendelsen (Erichsen, DR TV er for alle danskere
http://www.aiu.dk/avisnet/Artikelbase/elmedier/artikel6.htm).
Et spørgsmål som denne effektmåling ikke kan svare på er det derefter uundgåelige spørgsmål ’hvorfor zapper seerne væk?’ – og hertil skal
der helt andre metoder i brug.
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ministeren der refereres for handlinger, mens borgeren citeres for reaktioner (Pedersen 2000). Der er
derfor ikke inden for nutidens journalistik tale om en direkte dialog mellem forskellige parter i samfundet, selvom journalistikken af Ove Pedersen bliver refereret til som dialogjournalistik. Man kan
derfor få den fornemmelse at borgernes holdninger, som kommer til udtryk via eksempelvis vox pop19
kun bliver benyttet som stilistisk fyldstof, mens deres kommentarer ingen indflydelse har på de allerede valgte beslutninger. Borgerne reduceres dermed let til en masse, som blot indtager tilskuernes applauderende eller protesterende rolle, når magtens beslutninger bliver præsenteret for dem (Lund
1999, s. 14). Journalisternes brug af borgere i forskellige offerroller skaber mere en magtsituation mellem ”den lille mand” kontra ”det store system” end en demokratisk dialog mellem lige dialogparter20 .

De nye medier
Massemedierne er en af de eneste instanser, der har mulighed for at forbinde borgerne, derfor er det
også her nye tanker skal tænkes for at der ud i fremtiden kan skabes et blomstrende demokrati. Den
offentlige dialog og debat er mediet for demokrati. I vores samfund bliver dette medium muligt gennem andre medier af mere moderne og konkret art, såsom tv, radio, aviser, internet, der kan binde
borgerne sammen, skabe et politisk rum og dermed demokratisk dialog (Bro 1998).
Teknologien har i de seneste år gjort så hastige fremskridt, at der nu er åbnet op for en teknisk mulighed for direkte feedback, interaktion og dialog mellem afsender og modtager. Internettet udvikler sig
med voldsom dynamik, og mange prognoser vurderer, at de kendte medier i løbet af få år vil være
fuldstændig forvandlet af denne udvikling. Internettet rummer som en meget væsentlig kvalitet nye og
vidtrækkende muligheder for interaktiv kommunikation. Udviklingen af nye arenaer for demokratisk
debat må blive en del af denne forandringsproces (Carlsen 2000, s. 23).
Men teknologiens muligheder skaber ikke alene demokratisk dialog. Der skal også en ændring til i
journalistikkens modtageropfattelse og arbejdsmetode for at engagere befolkningen. Denne ændring
viser sig med filosofien og arbejdsmetoden public journalism. Set i et kommunikationsteoretisk perspektiv bygger public journalism sine idealer op omkring især ’cultural studies’-traditionens forståelse
af kommunikation som en fælles kultur og kan ses som en kontrast til den traditionelle journalistiks
effektorienterede modtagerperspektiv. Idealet for public journalism er en konsensussøgende dialog
mellem kommunikatorerne og ikke påvirkningskommunikation.

Kommunikation som kultur
Inden for den humanistiske medieforskningstradition begyndte forskere allerede i 1970’erne at interessere sig for modtagerne af mediebudskaber, og så modsat det socialvidenskabelige paradigme og
transmissionsteorien ikke modtageren som passiv, men i stedet som en aktiv bruger af budskaber. Nye
generationer havde sat spørgsmålstegn ved grundlæggende sociale normer og autoritetsformer i samfundet. Medierne var blevet en del af hverdagen, og den hierarkiske forståelse af medierne, som den
magthavendes talerør til en passivt modtagende masse, blev set på med skepsis. ”Cultural studies”traditionen opstod på baggrund heraf i England i starten af 1970’erne med eksempelvis James Careys
19

vox pop kommer oprindeligt fra det latinske ord ‘vox populi’, som betyder folkets stemme. Vox pop-interviewet går ud på, at journalister
går ud på gaden og stiller det samme spørgsmål til tilfældige mennesker. Metoden bruges blandt andet til at give et aktuelt billede af stemningen blandt almindelige mennesker.
20
Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet Identifikation s. 55.
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forståelse af kommunikation som kultur, modsat den effektorienterede forståelse af kommunikation
som transmission.
Hvor afsenderen ifølge transmissionsmodellen overfører betydning til modtageren, som herefter afkoder meddelelsen som den var intenderet fra afsenders side, så sker der i stedet en udveksling af
interaktion ifølge den rituelle forståelse af kommunikation, hvor afsender præsenterer en meddelelse,
som modtager fuldender. Afsender og modtager bygger i fællesskab kommunikationen op omkring en
fælles forståelsesramme og der sker dermed en udveksling af interaktion mellem afsender og modtager
(Carey 1997).
In a ritual definition, communication is linked to terms such as "sharing", "participation", "association", "fellowship" and "the possession of a common faith". (…) A ritual view of communication is directed not toward the extension of messages in space but toward the maintenance of society in time; not the act of imparting information but the representation of shared beliefs (Carey 1997, s. 18).

Ifølge Jens F. Jensen, er det et typisk træk ved ”cultural studies”-traditionen, at termen ’interaktion’
anvendes som overbegreb for de processer der foregår mellem modtager på den ene side og mediebudskabet på den anden (Jensen 1997, s. 43). Der er altså ikke tale om interaktion i sociologisk forstand, hvor to eller flere mennesker i en given situation i deres adfærd og handlinger orienterer sig
gensidigt mod hinanden, hvor der er umiddelbar fysisk nærhed mellem aktørerne og dermed direkte
mulighed for interaktion. Den reelle gensidighed og udveksling mellem afsender og modtager mangler, idet teksten ikke er i stand til at tilpasse sig eller reagere på læsernes handlinger og fortolkninger.
Der er mere tale om aktiv reception (Jensen 1997).

Kommunikation som lig produktion og udveksling af mening
Modtagernes aktive reception kom i stærkere fokus i 1980’erne, hvor der i strømmen af ”cultural studies”-traditionen udviklede sig en kvalitativ, empirisk medieforskning kaldet receptionsforskningen.
Stuart Hall, en central figur inden for ”cultural studies”-traditionen, dannede med sine teorier et vigtigt
afsæt for den empiriske receptionsanalyse. Modsat ”cultural studies”-traditionen, der fokuserer på den
aktuelle meddelelse og kommunikationsdiskursen og tager sit afsæt i tekstanalyse, fokuserer receptionsanalysen på selve modtagersituationen med afsæt i kvalitative metoder, der gør det muligt at give
svar på, hvordan og hvorfor forskellige modtagere afkoder mediebudskaber (Drotner m.fl.1996).
Ifølge Stuart Hall er kommunikation lig produktion og udveksling af mening. Afsenderen indkoder
budskabet på baggrund af egne institutionelle og ideologiske formål, og således får medietekster en
foretrukket betydning. Modtagerne forhandler herefter med teksten og kan foretage varierende eller
modstridende læsninger alt efter egne erfaringer. På denne måde kan den indkodede mening aldrig
forudsiges at svare overens med den afkodede (McQuail 2000). Forskelle i indkodning og afkodning
skyldes ofte strukturelle, klassebundne forskelle i de kontekster, hvori budskaberne modtages – forskelle er ikke nødvendigvis tekniske fejl, der blot skyldes ”støj” under transmissionen21 . Afsenderen
vil på grund af disse strukturelle, klassebundne forskelle aldrig kunne styre eller forudse kommunikationsprocessen med nøjagtighed. Afsenderen vil aldrig kunne give sit medieprodukt en sådan form, at
budskabet er absolut entydigt (Drotner 1996). Halls kommunikationsmodel ser ud som følger:

21

jf. Shannon og Weavers kommunikationsmodel s. 26
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Figur 2: Halls Encoding/Decoding
kommunikationsmodel (Hall 1992, s. 130).

Receptionsmodellen gør det klart, at både afsender og modtager har intentioner; dvs. hensigter, interesser og forforståelse. Modtagerens intentioner er ligeså vigtige for fortolkningen som afsenderens
intentioner. Uanset hvad afsenderen siger eller gør er det modtagerens fortolkning der kommer til at
gælde. Det er nemlig først i modtagerens fortolkning, at budskabet overhovedet bliver bragt i eksistens. If no “meaning” is taken, there can be no ‘consumption’. If the meaning is not articulated in
practice, it has no effect (Hall 1992, s. 128). Meddelelsen har dermed et selvstændigt liv, som er uden
for afsenderens herredømme.
Både ”cultural studies”-traditionen og receptionsteorien er udarbejdet i forbindelse med traditionel
masseformidlet envejskommunikation. De nye medier, som den teknologiske udvikling har givet mulighed for, og den nye form for journalistik, public journalism, kan ikke forstås ud fra nuværende
kommunikationsmodeller. De nye medier åbner op for forskellige former for input og informationsflow fra informationsbruger til system og lader sig derfor dårligt beskrive af envejsmodellerne og den
terminologi, de har medført (Jensen 1997). På samme vis går public journalism længere end til at se
modtagerne som aktive fortolkere af budskaber. Public journalism ser på modtagerne som potentielle
deltagere i den offentlige debat. We need to see people not as readers, nonreaders, or endangered
readers; not as customers to be wooed or an audience to be entertained; not as spectators at an event,
but as a public, as citizens capable of action (Black 1997, s. 16).

To overordnede tilgange til public journalism
Jeremy Iggers er professor i filosofi ved University of Minnesota og grundlæggeren af ”Minnesota’s
Talking”, et netværk af diskussionsgrupper, der debatterer almene emner og med mulighed for at alle
statens indbyggere kan være med. Han har i sin bog Good News, Bad News: Journalism Ethics and
Public Interest (1998) blandt andet opstillet to overordnede tilgange til public journalism; public journalism som journalistik om offentligheden og public journalism som journalistik med offentligheden.
Jeg vil i det følgende beskrive tilgangene nærmere.
Journalistik om offentligheden er en metode, hvor journalister tager ud i samfundet og lytter til hvilke
emner befolkningen gerne vil have op til debat, eller beder borgerne komme med holdninger og forslag via programmets eller journalisternes e-mailadresser. Den synlige ændring fra traditionel journalistik er, at der indføjes flere kommentarer fra ikke-eksperter i historierne. Derudover er emnerne og
vinklingen af historierne nærmere borgerne, fordi oj urnalisterne i højere grad end i den traditionelle
journalistik benytter fokusgrupper og opinionsundersøgelser som guide til, hvad der skal dækkes og
hvordan (Iggers 1998).
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Den anden overordnede tilgangsvinkel er journalistik med offentligheden – en metode, hvor journalister samler befolkningen til diskussion af emner af almen interesse. Diskussionen kan foregå i selve
medierne, men den kan også foregå ude blandt befolkningen; et åbent forum et offentligt tilgængeligt
sted, hvor alle har mulighed for at deltage i den samfundsmæssige debat. Denne form for public journalism engagerer befolkningen som aktive parter i nyhedsbearbejdningsprocessen. Den forsøger at
skabe dialog mellem borgerne omkring almene emner, med mulighed for at høre forskellige synspunkter fra forskellige debatdeltagere og med fokus på at søge efter løsninger. På denne måde gør journalisterne sig selv et redskab der forøger befolkningens mulighed for at arbejde sammen om at løse fælles
problemer og fuldende fælles mål (Iggers 1998).

Interpersonelle massemedier
Public journalism benytter i nogle tilfælde interpersonel kommunikation, det vil sige ansigt til ansigt
kommunikation mellem to eller flere kommunikatorer, som er i direkte kontakt med hinanden, og som
producerer og udveksler betydning (Alrø & Christiansen 1988, s. 11). Dette sker i de situationer, hvor
dialogen foregår uden for massemedierne som eksempelvis ved borgermøder. Her befinder debattørerne sig i samme tid og rum og har derfor mulighed for direkte feedback. Via interaktion mellem deltagerne sker der en produktion og udveksling af betydning. Begge parter får på denne måde indflydelse
på budskabets indhold, men har også mulighed for at øve indflydelse på hinandens forståelsesrammer.
Men denne form for kommunikation begrænser sig til en kommunikation mellem relativt få individer
og giver ikke mulighed for at delagtiggøre borgere der er spredt geografisk fra hinanden.
Public journalism vil ofte blive brugt i et samspil mellem den interpersonelle kommunikation og den
medieformidlede, hvor medierne eksempelvis benytter ansigt-til-ansigt møderne som indledning til en
større dialog i medierne. Public journalism benyttes ofte også alene i medierne. I begge tilfælde er de
nye medier til meget gavn i forsøget på at nå større dele af befolkningen og skabe debat mellem borgere spredt geografisk fra hinanden. Eksempelvis via chatfora på internettet kan borgere, politikere og
eksperter indgå i en dialog om samfundsrelevante emner. Hermed bliver mediet ikke en kanal for
sandhed, men en kanal for diskussion af sandheden. I en sådan dialog vil journalisterne ikke længere
fungere som objektive og neutrale formidlere.
Den teknologiske udvikling har skabt muligheden for at befolkningen selv kan indhente de samme
nyheder og oplysninger som journalister. People assisted by the latest technology and electronic links
can gather and assess information from a virtually unlimited array of sources without the intervention
or involvement of journalists (Anderson m.fl. 1997, s. 103). Derfor må medierne, ifølge Davis ”Buzz”
Merritt, ændre rolle til i stedet at deltage som ”fair-minded participants” - en slags dommere, hvis
funktion det er at sikre at dialogens regler overholdes. Derudover kan journalisternes rolle være at
bringe emner op til debat, analysere og perspektivere de emner som er til diskussion og samle op og
sikre en udvikling i dialogen med fokus på at søge efter løsninger på det diskuterede emne (Merritt
1998).
De nye medier kan ifølge Jens F. Jensen ses som en art ”interpersonelle massemedier”. De udgør på
mange måder en mediering eller en kombination af massemedier og interpersonelle medier [og] falder derfor ved siden af (eller i ingenmandsland mellem) de to forskningstraditioners traditionelle beskæftigelsesområder og udsynsfelt (Jensen 1997, s. 42). Hvis public journalism og de nye medier skal
indsættes i en kommunikationsmodel skal det derfor være på baggrund af en kombination af den interpersonelle - og den medieformidlede kommunikationsforståelse.
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Eksperimentalpsykologen Charles Osgood og massekommunikationsforskeren Wilbur Schramm udviklede i 1954 en kommunikationsmodel der brød med den lineære opfattelse af kommunikation som
et envejsfænomen. Modellen er udviklet i forhold til interpersonel kommunikation. Den viser, at der
foregår en interaktion mellem afsender og modtager; ikke blot en interaktion i receptionsteoretisk forstand – en aktiv reception – men en interaktion i sociologisk forstand, hvor aktørerne bytter roller som
afsender og modtager og udfører identiske funktioner, fortolkning, indkodning og afkodning af budskaber, og hvor modtagerne direkte øver indflydelse på den tekst som afsenderen ”sender af sted”.
Modellen ser således ud:

Figur 3: Osgood og Schramms
kommunikationsmodel
(Henriksen 2001, s. 28).

Hvis modellen revideres til i stedet at beskrive dialogmulighederne inden for de interpersonelle massemedier kan den se således ud:

Figur 4: Interpersonel
massemediekommunikationsmodel.

Den omkransende cirkel viser mediet, hvori dialogen mellem journalister, eksperter, politikere og borgere kan foregå – dvs. konteksten for dialogen. De nye medier giver mulighed for udveksling af interaktion – ikke som cultural studies forstår interaktion, som aktiv reception, men så langt som massemedieret kommunikation kan komme på interaktion i sociologisk forstand. Der er tale om tovejskommunikation, hvor parterne kan orientere sig gensidigt mod hinanden i adfærd og handlinger og give direk-

32

Kommunikationsforståelser og journalistiske traditioner

te feedback. Dermed opstår der en følelse af fysisk nærhed blandt dialogens parter trods den geografiske afstand. Der er tale om interaktion, fordi teksten er i stand til at tilpasse sig eller reagere på modtagernes handlinger og fortolkninger. I eksempelvis et chatforum på internettet har deltagerne mulighed
for at føre dialog i et elektronisk netværk, hvor parterne har en følelse af fysisk tilstedeværelse trods
den geografiske afstand.
Som forskellen på pilene i modellen viser, så er der ikke inden for public journalism filosofien, reel
ligestilling mellem parterne. Modellen viser, at magten ikke kun ligger hos afsender, men at der foregår en udviklende dialog mellem parterne. Trods dette så ligger ekspertisen og beslutningstagningen
hos eksperterne, de folkevalgte, virksomhedsledere, forskere og lignende, og derfor vil der altid være
forskel på graden af magt i dialogen. Public journalism giver borgerne mulighed for, via interaktionen,
at øve indflydelse på de magthavendes beslutninger og de magthavende får mulighed for at reagere på
eller tilpasse sig borgernes reaktioner.
Hvis journalisterne taler til borgerne som aktive borgere og inviterer dem til debat med det formål at
finde løsninger på samfundsmæssige problemer med betydning for de enkelte borgere, kan det ifølge
public journalism filosofien hjælpe med til at anlægge en aktiv rolle hos borgerne. Hvis borgerne føler
sig talt til og får en fornemmelse af, at beslutningstagerne faktisk lytter til deres holdninger og idéer,
så opmuntrer det til yderligere aktiv deltagelse.
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Det senmoderne samfund
”Det er samtalen (dialogen) og dens gensidige forståelse og respekt, som er demokratiets væsen”

… skrev en af Danmarks førende talsmænd for dansk demokrati, Hal Koch, i røgen efter 2. verdenskrig. I et demokratisk samfund vil der altid opstå uenigheder mellem forskellige individer med forskellige livsopfattelser og interesser, men løsningen findes ikke ved at slå sig til rette, men ved at tale sig
til rette og derfor har dialogen så stor en betydning for demokratiets velbefindende.
Som Torben Berg Sørensen (1994) beskriver det, så består den væsentligste forskel mellem monolog
og dialog i, at den der holder en monolog er alene i situationen, mens den der har ordet i en dialog, er
en del af et fællesskab. I dialogen gøres tilhørerne til et aktivt publikum med mulighed for feedback,
mens det modsatte er gældende i en monolog, hvor tilhørerne gøres til et passivt publikum, og dermed
isoleres mentalt fra den talende (Sørensen 1994). Det væsentligste for demokratiets velbefindende er,
at den demokratiske dialog fungerer; at det nytter noget at deltage i dialogen og de deltagende parter
føler sig lyttet til.
Ifølge den engelske sociolog Anthony Giddens’ forståelse af samfundet som en strukturationsproces,
producerer og reproducerer vi vores omgivende samfund gennem vores egne handlinger. Samtidig
trækker vi på samfundets værdi- og regelsæt, når vi agerer i samfundet. Samfundet som værdi- og
regelsæt er derfor både et middel til og et resultat af vores handlinger. For at vores samfund kan fungere og vi kan interagere med hinanden i hverdagen og føre dialog, må vi forudsætte visse grundlæggende retningslinjer for dialogen. Disse retningslinjer viser sig både i vores samfunds lovgivning nedskrevet i regler samt i vores normbaserede uskrevne regler som vi fra barns ben har lært via socialiseringen.
I vores senmoderne samfund, som er kendetegnet ved en voksende globalisering, er vores hverdag og
samfund præget af en dynamik som ifølge Giddens er kendetegnet ved adskillelsen af tid og rum, udviklingen af udlejringsmekanismer samt en refleksiv tilegnelse af viden. Modernitetens dynamiske
karaktertræk har konsekvenser for det enkelte individ i forhold til begreber som tillid, risiko og tilpasning. I og med at vi lever i en verden, hvor stadig flere livsområder underkastes abstrakte styringsmekanismer, og hvor vi ikke på nogen måde kan sikre os fuld information om alle aktiviteter i samfundet,
kan samfundet kun opretholdes, hvis vi kan have tillid til at reglerne og normerne i vort samfund overholdes. Globaliseringen medfører uoverskuelighed i hverdagen, og tilliden bliver dermed selvets beskyttelsesværn til at kunne klare uvidenheden og uoverskueligheden. I vores samfund er medierne i
stigende grad blevet befolkningens samfundsformidlere og har dermed opnået en vigtig rolle som tilvejebringere af tillid. Hvis den demokratiske dialog overhovedet skal kunne fungere i medierne, har
journalisterne ansvar for at skabe og vedligeholde tilliden til befolkningen. Formår medierne ikke at
påtage sig denne rolle ved at bryde med de grundlæggende retningslinjer for dialogen, går den demokratiske dialog via medierne i stå.
Anthony Giddens kalder vores samfund En løbsk verden, samfundsforsker, Johannes Andersen, kalder
vores hverdag en Centrifuge og politisk kommentator Ralf Pittelkow kalder tidens type borger en solidarisk egoist. For alles vedkommende ligger der kritiske tilgange til det senmoderne samfund, og mediernes rolle heri, under deres påsatte mærkater. Jeg vil i det følgende benytte Anthony Giddens (1994,
1996), Johannes Andersen (1997) og Ralf Pittelkow (2000) til at skabe et teoretisk overblik over det
samfund vi lever i, mediernes funktion og befolkningens reaktionsmønstre. Jeg vil med afsnittet lægge
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op til en diskussion af mediernes nuværende formidlingsmetoder og en diskussion af mulighederne for
en forbedring af disse set i forhold til samfundets udvikling og befolkningens behov.
Meget har ændret sig i vores samfund siden det moderne samfund voksede frem i Europa omkring det
17. århundrede i forbindelse med overgangen fra feudalsamfundet til det kapitalistiske samfund. Især
med udviklingen inden for informationsteknologien er vores samfund nu i bevægelse mod et informationssamfund, også kaldet et videnssamfund. Det stadie vi befinder os på nu kan derfor, ifølge Giddens, betegnes som sen- eller højmoderniteten (af andre samfundsforskere også kaldet postmodernismen eller postindustrialismen). Mediernes fremkomst har været en forudsætning for udviklingen af
moderne institutioner med nationalstaten og markedet i spidsen.
Moderniteten er uadskillelig fra sine ”egne” medier: den trykte tekst og siden hen det elektroniske signal
(…). Trykningen var en af de væsentligste kilder til fremvæksten af den tidlige moderne stat og andre af forløberne for modernitetens institutioner, men når det virkelig drejer sig om høj-modernitetens oprindelse, er
det den stadigt mere sammenflettede udvikling af massetrykte medier og elektronisk kommunikation, der er
vigtig (Giddens 1996, s. 37).

Giddens karakteriserer overordnet senmoderniteten som en Jagannath-vogn; en løbsk maskine med en
enorm kraft, som vi – kollektivt som mennesker – i en vis udstrækning er i stand til at styre, men som
også truer med at sætte sig ud over vores kontrol og splitte sig selv ad (Giddens 1994, s. 121). Befolkningen i vores samfund lever en sikker hverdag. Vi har med teknologien sikret os mod mange naturskabte farer i hverdagen, men i vores stræben mod at mindske de ydre farer, har vi påvirket vores
eget miljø så meget, at bivirkningerne truer vores fremtid.
Senmoderniteten er præget af modsætningsfyldte forhold, hvor ontologisk sikkerhed eksisterer side
om side med eksistentiel angst. Ny viden (teorier og opdagelser) gør ikke blot vores sociale verden
mere gennemskuelig, men ændrer også verdens karakter og sender den af sted i nye retninger. Dette
fænomens betydninger er en af de væsentligste årsager til modernitetens Jagannath-agtige karakter,
og det påvirker både den socialiserede natur og de sociale institutioner selv (Giddens 1994, s. 132133).
Ud over de mange risici der lurer i vores samfund, og som påvirker vores liv, lever vi også i et samfund fyldt med så meget oparbejdet viden, at ét individ aldrig kan opnå fuld information om den omgivende verden. Senmodernitetens dynamiske karaktertræk, Adskillelsen af tid og rum, Udlejring og
Refleksivitet, ligger til grund herfor og er derfor også grunden til mediernes stadigt voksende rolle som
tilvejebringere af tillid. Jeg vil i det følgende forklare og diskutere de dynamiske karaktertræk.

Adskillelsen af tid og rum
I præmoderne samfund var tid og rum forbundet til en specifik lokal kontekst. Social interaktion forudsatte at individerne befandt sig på samme fysiske lokalitet på samme tid. Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at adskille tid og rum. I vor tid kan vi på trods af fysisk fravær komme i kontakt med hinanden ved hjælp af elektroniske kommunikationsmidler som telefax, telefon og e-mail.
Adskillelsen af tid og rum har først og fremmest indebåret, at der er blevet udviklet en ”tom” dimension af tiden, som også har trukket rummet bort fra stedet. Den ”tomme” dimension af tid består i, at
tiden er tømt fra bindingen til et konkret rum. Udviklingen af det mekaniske ur og nærnæst standardiseringen af tid på tværs af landegrænser har gjort det muligt for alle lande at følge det samme kale ndersystem og gjort det muligt at få en fælles forståelse af tiden. I senmoderniteten er der udviklet et
tomt rum på baggrund af rummets adskillelse fra stedet. Hvor begrebet ”sted” refererer til de fysiske
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rammer for social aktivitet rent fysisk (Giddens 1994, s. 24), refererer begrebet ”rum” til et ikke-fysisk
rum, hvor der eksisterer relationer mellem ”fraværende” andre, der stedligt befinder sig fjernt fra
situationer med ansigt-til-ansigt interaktion (Giddens 1994, s. 24).
Ifølge Giddens opstår medierne som led i adskillelsen af tid og rum. Medierne har rollen som erfaringsformidlere, der knytter det lokale og det globale sammen. I dag er det muligt at sidde i Danmark
og på klods hold følge med i bombningerne i Afghanistan, som var man der selv. Som Giddens skriver: Følelser af nær tilknytning til eller identifikation med steder eksisterer stadig, men er selv blevet
udlejrede: Disse følelser udtrykker ikke længere blot lokale praksisser og engagementer, men gennemkrydses også af langt fjernere påvirkninger (Giddens 1994, s. 96). Ved hjælp af medierne kan vi
blive lige så fortrolige med, eller endda mere fortrolige med fjerne begivenheder end med nære påvirkninger. Vi kan opleve at føle et mere personligt kendskab til en person, vi læser om i avisen, end
til vores egen nabo.
Adskillelsen af tid og rum kan have den konsekvens at lokale forhold i senmoderniteten kan virke
mere fjerne for det enkelte individ end globale forhold. Det kan også have den konsekvens, at medieoplevelser udløser en følelsesmæssig omvending af virkeligheden, så mediernes repræsentation af et
stykke virkelighed kommer til at fremstå for modtagerne som mere virkelig end virkeligheden (Nie lsen 1994).
Den adskillelse i tid og rum, som er en del af globaliseringen og som er en del af vores hverdag er i
høj grad forbundet med begrebet tillid. Som Giddens skriver så ville der ikke være behov for at have
tillid til nogen, hvis vedkommendes aktiviteter konstant var synlige (…). Ej heller ville der være behov
for tillid til et system, hvis funktioner var fuldstændig kendt og forstået (Giddens 1994, s 35).
Adskillelsen af tid og rum er den væsentligste forudsætning for modernitetens udlejringsproces, som
Giddens refererer til som andet dynamiske karaktertræk ved senmoderniteten.

Udvikling af udlejringsmekanismer
Ved udlejring forstår Giddens, at sociale relationer ”løftes ud” af lokale interaktionskontekster og
restruktureres på tværs af uafgrænsede tid-rum-afstande (Giddens 1994, s. 26). Udlejringen skabes af
symbolske tegn og ekspertsystemer; samlet kaldet abstrakte systemer. Disse abstrakte systemer er
udlejringsmekanismer, fordi de fjerner sociale relationer fra den umiddelbare nærhed i konteksten
(Giddens 1994).
Som et eksempel på symbolske tegn fremhæver Giddens penge. Penge er et udvekslingsmedie, som
har en universel værdi, som gør det muligt for mennesker at udveksle alle typer af varer, selv hvor
disse ikke kan sidestilles. I dag hvor penge er mere end de midler, som de repræsenteres igennem (fysisk håndgribelige mønter og pengesedler); men hvor udvekslingen også kan ske via elektroniske
transaktioner, er det muligt for mennesker at foretage udvekslinger på trods af, at de ikke befinder sig i
samme tid og rum. Penge er på denne måde et middel til at bryde tiden og løfte transaktioner ud af
specifikke miljøer for udveksling (Giddens 1994). Penge som betalingsmiddel har haft en stor betydning for udlejringen af virksomheders markeder. Ved hjælp af dette universelle betalingsmiddel er det
i moderniteten blevet muligt at udveksle varer globalt.
En anden udlejringsmekanisme er ekspertsystemerne. Ekspertsystemer er systemer af teknisk art eller
faglig ekspertise, der organiserer store dele af de materielle og sociale omgivelser, vi lever i. Eksperti-
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sen er at finde alle vegne i vores hverdag - i eksempelvis de huse vi bor i, de transportmidle r vi benytter og de læger, advokater og lignende som vi konsulterer. Alle vegne står der ekspertsystemer bag,
lige fra konstruktion af vores huse, biler, veje og trafiklys til den faglige viden, som eksempelvis læger
og advokater har oparbejdet.
Både symbolske tegn og ekspertsystemer forudsætter vores tillid for at kunne fungere. Tillid skal ifølge Giddens forstås som lig den tiltro til personer eller abstrakte systemer, som gøres mulig ved at
”kaste sig ud i en tro”, som sætter parentes om uvidenhed eller mangel på information (Giddens 1996,
s. 280). Menneskers behov for tillid til de abstrakte systemer opstår i situationer forbundet med fravær
i tid og rum og i situationer forbundet med fravær af fuld information.
For at vi kan fungere i vores dagligdag, må vi have tillid til, at de abstrakte systemer gør deres arbejde
så godt som muligt. Som Giddens skriver, opererer tillid i risikomiljøer (Giddens 1994). Ved at fæste
vores tillid til de abstrakte systemer, reducerer eller minimerer vi de farer der er forbundet med bestemte typer af aktiviteter. Skal vi opereres fæster vi vores tillid til at lægen er faglig kompetent til sit
job, hvilket minimerer farerne ved operationen. Selvom vi måske ved, at der vil være en risiko forbundet ved selve indgrebet, føler vi en sikkerhed på grund af en grundlæggende tillid til, at lægen gør sit
arbejde på bedst mulig vis.
I præmoderne samfund, hvor meget interaktion foregik ansigt til ansigt, blev tillid skabt i direkte kontakt med andre mennesker i familien og/eller lokalsamfundet på baggrund af religion og tradition. At
følge bestemte regler, skabt af traditionen eller religionen, dannede dengang grundlag for tryghed og
derfor tillid mennesker imellem (Giddens 1994). Tillidsrelationer, der eksisterer, når individer er på
samme sted og interagerer direkte med hinanden kalder Giddens for ansigt-til-ansigt forpligtelser. I
senmoderniteten består vores samfund af millioner af abstrakte systemer, som vi lever med i vores
hverdag, og som er så forankrede i vores praktiske bevidsthed, at vi sjældent reflekterer over vores
tillid til dem. Vores tillid til de abstrakte systemer har oftest form af ansigtsløse forpligtelser, det vil
sige tillidsrelationer mellem individ og et givent system som ikke er skabt via interaktion, men skabt
på baggrund af en tro på at systemet fungerer som ventet. Giddens definerer derfor tillid, som tillid til
systemets pålidelighed, da man forventer et bestemt handlingsresultat. Selvom vi i dag lever med alle
de abstrakte systemer uden at reflektere over dem, har vi dog til tider behov for at møde de ansvarlige
personer, systemrepræsentanterne, ansigt til ansigt. Sådanne møder refererer Giddens til som adgangsporte til systemerne. Foregår disse møder regelmæssigt, opstår der ofte en følelse af troværdighed og dermed tillid til eksperten og det ekspertsystem, som han repræsenterer. Er møderne med eksperten derimod uregelmæssige, og mødet derfor knap så venskabeligt, skal troværdigheden i forhold
til ekspertsystemerne tilegnes via bevisførelser. Viser det sig at systemrepræsentanterne ikke formår at
legitimere systemerne, kan det medføre, at individet tager sagen i egen hånd eller vælger alternative
systemer (hvis de findes). I værste fald kan det medføre den totale afmagt (Kaspersen 1995, s. 136).
Disse tilpasningsreaktioner, som Giddens kalder dem, vil jeg vende tilbage til senere i dette afsnit.
Mediernes funktion som portvagt
Umiddelbart fungerer medierne som adgangsporte, der muliggør et møde mellem individet og eksperterne. I medierne kan eksperterne forsøge at etablere eller genetablere individets tillid til de abstrakte
systemer. Medierne har i løbet af modernitetens udvikling overtaget en stadigt voksende rolle som
tilvejebringere af tillid. Mediernes centrale funktion er nu blevet at reducere kompleksiteten og stifte
overskuelighed på politikkens og økonomiens områder for således at garantere tilliden til de moderne
institutioner og disses koordineringsmekanismer (Nielsen 1994, s. 50). Medierne danner på denne
måde fora for - og leverer materiale til - befolkningens medierede møde med eksperterne.
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Medierne har dog en helt speciel funktion i vores samfund, en funktion som måske bedst kan beskrives med begrebet portvagt. Mediernes klassiske rolle i demokratiet som 4. statsmagt, der har som opgave at kontrollere og vogte over den lovgivende, udøvende og dømmende magt kan kun lade sig gøre, hvis medierne står udenfor og påtager sig rollen ikke at være et ekspertsystem. Som min interpersonelle massekommunikationsmodel i forrige afsnit også illustrerer, er medierne det rum hvori dialogen mellem system og borgere kan foregå. Journalisterne er portvagten der kan muliggøre mødet, skabe et tillidsfuldt rum og sikre at den demokratiske dialog fungerer.
I vores samfund er medierne blevet vores samlingspunkt; ikke på samme måde som hidtil, hvor vi i
Danmark havde én tv-kanal og derfor alle havde en fælles oplevelse og et fælles udgangspunkt for
diskussioner. Ifølge James Carey konstruerer medierne i senmoderniteten en fællesverden forstået som
mediernes offentlige verden, som bekræfter os i, at den offentlige verden eksisterer uden om vores
egen personlige verden. Vi får via medierne vedligeholdt et billede af vores fællesverden (Qvortrup
2000). På trods af at nutidens mange medier skaber mange forskellige verdener afhængig af hvilke
emner de enkelte medier fokuserer på og afhængig af hvilken tv-kanal eller avis den enkelte borger
vælger at lade sig informere af, så forsøger medierne hver især at ”samle verden ind” og vinkle det
fjerne på en sådan måde, at det føles nært på den enkelte borger og dermed skaber en følelse af en
fælles verden på trods af globaliseringen.
Det betyder, at journalister ikke er ”informationsleverandører”, men snarere fungerer som en slags iscenesættere, modelkonstruktører, tidsvogtere. Journalister bygger offentlige scener, som læserne gør til deres fællesverden, og som befolkes af politikere og andre ’offentlige personer’ (…). Så spørgsmålet er, om det er medierne der spejler verden, eller verden der spejler medierne. Careys påstand er, at der er tale om et samspil
(Qvortrup 2000, s. 234-235).

Giddens fremlægger to grundlæggende træk ved mediernes formidlende erfaring. Dels opstår der i
medierne det Giddens kalder for en kollageeffekt, det vil sige at begivenheden har overtaget magten,
hvilket gør sig udslag i, at medie -præsentationen tager form som en sidestilling af historier og artikler,
som intet andet har til fælles, end at de er kommet ”på samme tid”, og at de er væsentlige; det vil sige
har konsekvenser for individet. Dels opstår der det træk, at fjerne begivenheder trænger ind i hverdagsbevidstheden ved hjælp af adskillelsen af tid og rum. Mange af de begivenheder, der skildres i
nyhederne, kan individerne opleve som eksterne og fjerne, men lige så mange trænger rutinemæssigt
ind i hverdagsaktiviteterne. Denne fortrolighed med fjerne begivenheder kan vende op og ned på virkeligheden og gøre det fjerne mere virkeligt end selve hverdagen. På baggrund af ovennævnte træk
ved mediernes formidling mener Giddens på samme vis som Carey, at medierne ikke blot afspejler
virkelighedens begivenheder, men i en vis udstrækning også er med til at forme dem (Giddens 1996).
Medierne er ikke kun neutrale formidlere af ekspertviden, men står som iscenesættere af den senmoderne verden ved hjælp af funktionen som portvagt22 . Henrik Kaare Nielsen skriver: Ved deres selektion og iscenesættelse af stof reducerer medierne den moderne verdens uoverskuelighed og kompleksitet
og tilbyder således individet og offentligheden orienteringsrammer for praksis og for fortolkningen af
erfaring (Nielsen 1994, s. 50). Den klassiske liberalistiske forståelse af medierne, som blev udviklet i
takt med det moderne samfunds fremvækst og fungerede som ”formålsparagraf” helt frem til efter 2.
verdenskrig, ligger dybt forankret i befolkningens opfattelse af pressens rolle. Flere deltagere i ’Debatforum’ giver på forskellig vis udtryk for, at mediernes funktion i samfundet bør være på kritisk vis at
afdække og kontrollere de bagvedliggende magtforhold i Danmark; ikke kun det politiske spil, men de
bagvedliggende beslutninger. Nogle af dem skriver følgende:
Ofte bliver jeg ret træt og irriteret over de gængse politiske programmer i tv, og kunne godt tænke mig en
mere bred og saglig journalistik, der på oplysende vis og med kritisk stillingtagen beskæftiger sig med man-
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ge forskellige aspekter i eks. en valgkamp, så det ikke kun er de sensationsprægede udtalelser og fejl der fokuseres på (Maja, bilag 2 s. 144).
Jeg ser gerne journalister med en kritisk tilgang som demokratiets og jordens vogtere, da det vil være i overensstemmelse med mine personlige holdninger (Hanne, bilag 2 s. 144).
Medierne skal ikke være styrende, de har et stort medansvar for, at folk er blevet trætte af politik (Vægten,
bilag 2 s. 135).
Min mening er, at journalisterne skal arbejde på deres opgave (…) og skal sige virkeligheden, men de skal
ikke oplyse borgerne om deres kommentarer (…) Medierne skal uddybe og forklare alle de kriser som politikerne har. Medierne skal også være talerør for personer uden politisk indflydelse (Sara, bilag 2 s. 141).

I forhold til journalisternes afdækning af virkeligheden er realiteten i dagens samfund, at medierne
generelt er vokset ud af den rolle, som befolkningen har en forventning om, relaterer sig i forhold til
rollen som fjerde statsmagt, vagthund, eller portvagt. I dag
nøjes medierne ikke med at vogte. De har selv væsentlig indflydelse på den virkelighed, som de vogter over (Pittelkow
2000, s. 164). Trods medierne ikke har magt til at bestemme,
hvad borgerne skal mene, har medierne magten til at bestemme, hvad befolkningen skal mene noget om og dette gør mediGanske vist døbte den britiske politiker
erne til mere end blot vagthund, mener Pittelkow (Pittelkow
Edmund Burke I 1787 pressen “den
fjerde statsmagt” ved siden af den lov2000 - se også Lund 2000, s. 29).
givende, dømmende og udøvende, men I
dag er den blevet en magt over de tre
andre statsmagter. Den sætter dagsordenen. Den dømmer, før dommen er
fældet
(Per Stig Møller, Weekend Nu den 6.
september 2001).

Som især nedgangen i mediernes seer- og læsertal i USA har
vist kan medierne dog ikke tage deres magt for givet. Medie rne har reelt kun magten så længe befolkningen har givet dem
denne magt ved at købe deres aviser eller se deres programmer. Magten kan hurtigt forsvinde fra medierne, hvis befolkningen går andre veje i søgningen efter informationer (eksempelvis via internettet) eller helt mister
interessen for mediernes valgte emner. Et tydeligt eksempel på dette har USA oplevet ved præsidentvalget i 1988, hvor befolkningen helt undlod at benytte deres stemmeret23 . I USA opstod public journalism som journalistikkens forsøg på at genskabe magten som portvagt. Hvis medierne helt mister
denne magt, forsvinder deres funktion i samfundet.
Ifølge Jan Schaffer, direktør for et amerikansk center for public journalism, Pew center for Civic Journalism24 , overdriver journalister generelt vagthunderollen ved at gøre mere end blot at dække en historie, hvilket traditionelt er ”vagthundens” job. Journalister driver konflikter frem ved ofte at fokusere på
offentlige personers personlige og etiske opførelse, og dette misbilliger befolkningen (Schaffer25 ).
Ingen af deltagerne i ’Debatforum’ kommer ind på, at de på baggrund heraf ønsker at reducere mediernes magt og ønsker journalistikken tilbage til referentfunktionen, men blot at journalistikken bør gå
efter at afdække, analysere og diskutere sagen i stedet for manden bag. Som Maja skriver, så synes
hun, at det ville være klædeligt om der blev fokuseret lidt mere bredt og ikke så meget på personer
(Maja, bilag 2 s. 143).
Det senmoderne samfund er et komplekst samfund fyldt med alverdens abstrakte systemer, der organiserer vores hverdag og den verden vi lever i. Mediernes rolle er at reducere kompleksiteten, men på en
måde så mediernes frembragte fællesverden fremviser et ”repræsentativt” udsnit af virkeligheden.
23
24

Se afsnittet Public journalism s. 7
’Pew center for Civic Journalism’ er en fondsdreven organisation, som yder støtte til public journalism projekter.
Attack Dog, Wa tch Dog or Guide Dog - The Role of the Media in Building Community,
(www.pewcenter.org/doingcj/speeches/s_batonrouge.htm).
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Medierne som portvagt kan kun fungere på basis af befolkningen og systemernes tillid, og denne tillid
er ikke nogen given størrelse, men skal derimod til stadighed skabes og genskabes (Nielsen 1994).
Fordi netop medierne har funktion som portvagt, og derfor i mange tilfælde er formidler af kommunikationen mellem ekspertsystemerne og befolkningen, kan en manglende tillid til medierne brede sig til
også at omfatte en generel mistillid til samfundets abstrakte systemer.
For et par år siden lavede analyseinstituttet ACNielsen AIM en undersøgelse af forskellige professioners troværdighed set med den danske befolknings øjne. Resultatet af denne undersøgelse viste, at
journalister sammen med politikere ligger placeret helt i bund (Politiken, d. 1. november 1999). Medierne har næsten monopol på kommunikationen mellem det politiske system og befolkningen. Partierne har ikke andre kanaler til at forbinde sig bredt med befolkningen, eftersom partiorganisationerne
har mistet deres folkelige styrke og de politiske møder er blevet betydningsløse (Pittelkow 2000, s.
164). Den manglende tillid til journalisterne kan ligge til grund for den manglende tillid til politikerne.

Refleksiv tilegnelse af viden
I det senmoderne samfund er vi blevet i stand til at reflektere over os selv og vores verden, hvilket
betyder at vores sociale praksis konstant undersøges og ændres på baggrund af den nyerhvervede information.
Ifølge Lars Bo Kaspersen, lektor v/ sociologisk institut, Københavns Universitet, har massemedierne
haft stor del i den øgede refleksivitet, fordi det netop er via udviklingen af massekommunikationsmidlerne, at samfundet er i stand til at opsamle og lagre store mængder af information og dermed skabe
muligheden for et større refleksivitetsniveau end tidligere (Kaspersen 1995). Før i tiden handlede man
udelukkende på baggrund af traditionen – traditionen tro giftede man sig, traditionen tro gik sønnerne
ind i samme fag som faderen og så videre. På dette tidspunkt var der ingen adskillelse af tid og rum, så
refleksionen var begrænset til genfortolkning, og man kendte derfor ikke til andre måder at gøre tingene på end den fortidige og allerede kendte måde, derfor forblev den rutineprægede dagligdag i et meget nært forhold til traditionen i den gamle betydning af ordet (Giddens 1994, s. 39). I dag får vi via
medierne kendskab til eksempelvis andre levemåder og dermed får vi mulighed for at reflektere over,
hvorfor vi handler som vi gør, og derefter ændre vores handlinger i takt med ny information. Ikke alle
handlinger vil dog ændres. Ifølge sociolog Pierre Bourdieu har vi alle forskellige livsstile afhængig af
social-, økonomisk- og symbol kapital, hvilket betyder at vores livssyn for de fleste mennesker igennem livet vil forblive det samme uanset nye informationer på et bestemt felt. De handlinger der kan
ændres ved hjælp af ny information er typisk købehandlinger (Bourdieu 1995).
Selvom senmoderniteten tilsidesætter viden baseret på tradition til fordel for viden baseret på fornuft,
så undergraver den moderne refleksivitet på en måde fornuften, for så vidt som fornuften er ensbetydende med opnåelse af sikker viden. Vores refleksivitet medfører nemlig en grundlæggende usikkerhed
om den nye videns sandhed. Vi kan jo ikke være sikre på, at denne viden ikke vil blive revideret, og
derfor kan videnskravet ikke længere være vished og sandhed (Kaspersen 1995, s. 127). I vores hverdag oplever vi at videnskabelige undersøgelser hele tiden anfægtes af nye undersøgelser, og vi oplever
at medierne giver os informationer, som senere hen ikke viser sig at være rigtige. Den almindelige
befolkning har ingen mulighed for at tjekke sådanne oplysninger. Vi kan kun have tillid til, at undersøgelsens metoder og resultater er korrekte, at journalisten har refereret undersøgelsen korrekt eller
gennemtjekket sine indhentede informationer eller vi kan vælge at se på alting med skepsis eller med
et kritisk blik.
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Ulrich Bech karakteriserer senmoderniteten som et ”risiko-samfund”, hvor menneskeheden som en
boomerang rammes af sin egen viden og teknologiske kunnen i form af utilsigtede og uforudsete sideeffekter (Breck 2001). I Risikosamfundet er vi i stigende grad tvunget til at træffe beslutninger under
vilkår præget af usikkerhed og mangelfuld viden, for der findes ingen sikker viden.
I forbindelse med den nuværende krig mod terrorisme har medierne på trods af deres professionalisme
til tider haft svært ved at skelne reel information fra propaganda. Søren Nielsen, journalist og læsernes
redaktør på Politiken, har i en kronik til læserne derfor gjort dem opmærksom på følgende:
Vi ved (…) at selv om vi bestræber os på at være nøgterne formidlere af sandheden, så kender vi ikke hele
sandheden. Og i det omfang vi bestræber os på at være nøgterne og objektive og derfor afholder os fra at
bruge redaktionens og vore kilders ekspertise til at fortolke begivenhederne, spiller vi reelt sorteper videre til
læserne. Så her er et par tip til kritiske læsere (…) De civile tab, som begge parter offentliggør dagligt, må
tages med alle mulige forbehold, fordi de er selve kernen i propagandakrigen. Et billede af et sønderskudt
hus i Afghanistan har f, eks. ringe sandheds-værdi, fordi landet efter 20 års krig og borgerkrig i længe har
været en ruinhob (Nielsen, Politiken d. 15.10.2001).

Tilpasningsreaktioner
Befolkningens manglende engagement i det fælles kan have forskellige årsager. Ifølge Giddens er
passivitet en typisk del af menneskers adfærd, hvis tilliden til systemet er blevet brudt. Normalt vil
man i sådanne situationer først vælge andre systemer, hvis dette er en mulighed. Det kan være i situationer, hvor man har været ude for dårlig behandling i en forretning og derfor vælger en anden forretning næste gang.
Nedgangen på hele mediemarkedet og de manglende samfundsmæssige diskussioner i befolkningen
kan ses som befolkningens reaktion på mediernes tillidsbrud. Befolkningens manglende engagement
kan også have den årsag, ifølge Johannes Andersen, at borgerne lever en travl hverdag, og derfor ikke
har tid til at engagere sig i det fælles eller at borgerne i vores samfund i dag har en tendens til kun at
tænke på sig selv og deres nærmeste, som Pittelkow taler om. Eller måske er der tale om en cocktail af
forskellige årsager.
Ifølge Giddens vælger man typisk mellem fire forskellige tilpasningsreaktioner i situationer, hvor vores møde med systemrepræsentanterne svækker vores tillid til systemet. Løsningsmodellerne er enten
pragmatisk accept, vedholdende optimisme, kynisk pessimisme eller radikalt engagement. Jeg vil i det
følgende kort skitsere dem alle.
Ved pragmatisk accept fokuserer individet på at skulle ”overleve” dagligdagen. Individet deltager
hvor det har personlig nytte i forhold til egne hverdagsproblemer og -opgaver. Grundholdningen der
ligger til grund for denne model er, ifølge Giddens, at verden omkring os ligger uden for vores kontrol.
Man lukker derfor af og fortrænger de samfundsmæssige problemstillinger og lever videre med troen
på, at handling alligevel ikke kan medføre positive ændringer (Giddens 1994).
Vedholdende optimisme indebærer en tro på, at samfundet nok skal klare sig på trods af ens egen
manglende deltagelse. Ifølge Giddens har denne opfattelse vundet stor genklang og er følelsesmæssig
meget tillokkende blandt befolkningen, måske fordi ansvaret lægges over på udviklingen, som indtil
nu har formået at skabe en rimelig sikker hverdag for de fleste mennesker i den vestlige verden (Giddens 1994).
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En helt modsat indstilling er kynisk pessimisme. Pessimisme alene beror på en nostalgi over for en
livsform, der forsvinder, og en negativ indstilling over for det, der måtte komme (Giddens 1994, s.
119). Koblet med kynisme der dæmper angst for fremtiden, giver den kyniske pessimisme sig til udtryk gennem eksempelvis ”sort humor”.
Fjerde og sidste overordnede tilpasningsreaktion er radikalt engagement. Radikalt engagement viser
sig, ifølge Giddens, i en praktisk modstand mod det, der opfattes som kilder til problemerne, og er den
eneste af de fire reaktionsmønstre der indebærer en aktiv handling fra individets side for at sikre sig
selv og samfundet. Typisk ses denne reaktion hos sociale bevægelser (eksempelvis Greenpeace) hvor
der i individet er en tro på, at man kan og bør mobilisere sig for at reducere farernes indflydelse eller
forandre dem (Giddens 1994).
Den danske samfundsforsker Johannes Andersen beskriver i sin bog Hverdagens centrifuge den typiske danske borgers hverdag – en hverdag der er meget lig Giddens tilpasningsreaktion pragmatisk
accept. Ifølge Johannes Andersen kan hverdagen for de fleste danskere beskrives som en centrifuge. Et
liv i hverdagens centrifuge består af en masse individuelle projekter og individuelle valg både i arbejdstiden og i fritiden. I vort samfund har borgerne en stor magt over deres eget liv og kan skabe
deres egen biografi uafhængigt af de mange bindinger og begrænsninger, som tidligere har præget
tilværelsen. Hverdagens centrifuge drejer hurtigt rundt. Høj fart og uafhængighed af tid og rum er en
væsentlig forudsætning for, at hverdagens mange projekter giver udbytte (Andersen 1997, s. 104).
Trods den høje fart består hverdagen for de fleste også af en række fikspunkter, eller rutiner, som gør
hverdagen genkendelig og tryg og dermed skaber muligheden for at de mange projekter kan lade sig
gøre. Ifølge Giddens er opretholdelsen af dagligdagens rutiner med til at skabe ontologisk sikkerhed,
det vil sige en ubevidst følelse af stabilitet i forhold til vores egen selvidentitet og til det omgivende
sociale og materielle handlingsmiljø (Giddens 1994).
En centrifuges centrifugalkraft er kendetegnet ved dannelsen af et tomrum i midten. Det centrale foregår i cirklens hurtige bevægelser i periferien. (…) Jo hurtigere det kører rundt i periferien, jo større
bliver hullet i midten. Underforstået at så bliver tomrummet omkring det fælles større og større (Andersen 1997, s. 105-106). Centrifugen, som Andersen beskriver, snurrer rundt hele tiden hele livet
igennem, hvilket betyder at det fælles slet ingen overlevelsesmuligheder har som hverdagen ser ud på
nuværende tidspunkt. Hverdagens centrifuge er ensbetydende med en grundlæggende individualisering af samfundet, hvor befolkningens hverdag mere og mere bliver præget af individuelle valg og
meget forskellige former for livsstile.
Set fra hverdagens centrifuge er der nok af muligheder og nok at se til for den enkelte (…) Der er altså ikke
nogen som helst grund i hverdagen til, at man skulle engagere sig i det politiske fællesskab. Der er nok af
projekter i centrifugen og det er gennem valg af disse, og ikke gennem engagement i det fælles, at man får
medindflydelse på udformningen af sin egen tilværelse. En gang imellem er man nødt til at markere sig på
den store scene, men det sker for det meste kun når der er problemer med centrifugens projekter. Ellers ikke
(Andersen 1997, s. 114) (forfatterens egen kursivering).

Flere af de kvindelige deltagere i ’Debatforum’ giver udtryk for, at de har for travlt i hverdagen og
ikke har overskud til at engagere sig aktivt omkring samfundsmæssige forhold. Ifølge Vægten har
befolkningens stressede liv ført trætheden med sig. Hun skriver: Alle [jeg kender] fortæller om frygt
for prikken på skulderen, nye udfordringer, træt hjem fra arbejde, og det ofte uden den store tilfredsstillelse på jobbet (…) Her tror jeg der er en væsentlig årsag til, at det er svært at få folk op af stolen,
vi er simpelthen for trætte (Vægten, bilag 2 s. 117). Momsemor mener, at grunden til passiviteten ligger i at danskerne føler sig trængte i deres hverdag og ikke har personligt overskud til at tage del i
offentlige debatter. Hun skriver; Der hvor jeg er i dag, har jeg gjort nogle erfaringer, som har lært
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mig, at hvis jeg blander mig, må jeg også være parat til selv at involvere mig aktivt. Og det har jeg
simpelthen ikke overskud og kræfter til (Momsemor, bilag 2 s. 118). Ligeledes skriver Hanne:
Arbejdet fylder rigtig meget i mange menneskers liv i dag. Nogen taler om at arbejdet bliver til fritid – fritid
bliver til arbejde. Forstået på den måde, at mange mennesker bruger deres personlighed og personlige kompetencer i arbejdet – og at vi oplever familielivet, børnene, de praktiske gøremål som slidsomt hårdt arbejde.
Jeg oplever, at flere og flere siger fra i forhold til arbejdspres, vælger at prioritere anderledes, så måske
kommer der en ny arbejdstrend, og det vil sikkert få indflydelse på vores engagement i det fælles liv (Hanne,
bilag 2 s. 129).

Debatdeltagernes kommentarer lægger primært op til et reaktionsmønster meget lig pragmatisk accept.
Flere i debatpanelet viser tegn på, at de gerne vil engagere sig, hvis de får indflydelse ud af deres engagement eller hvis det diskuterede har personlig nytte i forhold til deres eget personlige liv. Eksempelvis skriver et par af deltagerne i ’Debatforum’ følgende:
Jeg tror først at jeg for alvor vil involvere mig offentligt, når jeg har en tro og en følelse af, at det nytter
(Hanne, bilag 2. s. 116).
Det er almindelig kendt at folk gerne vil engagere sig hvis de har/får indflydelse på det der interesserer dem.
Hvis de ikke får nogen indflydelse ud af deres engagement, mister de til sidst interessen helt (Kai, bilag 2 s.
131).

Som Giddens skriver, så deltager individer, som reagerer med pragmatisk accept, hvor det har personlig nytte i forhold til egne hverdagsproblemer og –opgaver. På samme vis deltager mange danskere i
diverse råd og bestyrelser, så som forældreråd og skolebestyrelser, men alle med det for øje, at deltagelsen tager udgangspunkt i egne interesser, ikke i fælles problemstillinger. Befolkningen har generelt
mangel på overskud til at gøre noget for det fælles. Den personlige fortælling og de individuelle interesser er i centrum. Derfor er det også svært at få øje på det fælles (Andersen 1997).
Ifølge Johannes Andersen er en anden grund til det manglende liv i det politiske fællesskab, at der
sjældent tages udgangspunkt i fælles interesser. De brudstykker af en politisk samtale der trods alt
føres, hakkes enten op i massemediernes jagt efter gode historier eller vender lynhurtigt tilbage til
interesser, der bliver til som følge af turen rundt i hverdagens centrifuge. Hvilket måske meget godt
afspejler, at hverdagen giver flest muligheder, hvis man holder sig til sit eget. Det er her man har de
største muligheder for at gøre sin indflydelse gældende. For at gøre en forskel (Andersen 1997, s.
111).
Den logiske konsekvens af denne udvikling er, ifølge Andersen, at det ikke længere bliver muligt at
holde liv i et politisk fællesskab.
Hvad denne udvikling i det politiske fællesskab vil føre til, hvis ikke der sker en forandring, kan man kun
gisne om, men positivt ser det bestemt ikke ud. Det kan godt give de gode lidt dårlig samvittighed. Man burde, som god samfundsborger, engagere sig lidt mere i det politiske fællesskab. Man burde melde sig ind i et
parti og komme til politiske møder (…). Man burde i det hele taget nok gøre en masse andet end netop det
man gør. Men man gør det ikke. Det er et konkret valg, foretaget i en konkret hverdag, hvor der er nok at tage sig til (Andersen 1997, s. 115).

Hvis medierne vil være med til at ændre befolkningens adfærd bliver de nødt til at vise borgerne, at
det nytter noget at engagere sig; vise borgerne at der reelt er mulighed for at gøre en forskel, hvis de
blander sig i debatten.
Ralf Pittelkow peger i sin bog Det personlige Samfund (2000) på to farer for politikken i vores samfund. Den ene er, at politikerne ikke formår at give politikken mening over for borgerne, ved at forsømme at forbinde den med deres værdier og moralbegreber. Den anden fare er, at borgerne stiller
meget store krav til, hvordan politik skal være, for at de kan opleve den som personligt meningsfuldt.
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Så store krav, at man reelt lægger luft til den parlamentariske form for politik – og i sidste ende vender
ryggen til de overordnede samfundsproblemer (Pittelkow 2000, s. 15). De farer Pittelkow nævner står
medierne ligeledes overfor. Hvis det politiske univers skal udspille sig i medierne er det ligeledes mediernes rolle at informere borgerne på en måde så politikken giver mening for dem, ellers vender borgerne ryggen til både medierne, den parlamentariske form for politik og til de overordnede samfundsproblemer.
Ifølge Pittelkow har det globaliserede samfund udviklet en ny type borger; den solidariske egoist. En
person som er solidarisk i sine principper, men ofte selvcentreret i sine gerninger. Ralf Pittelkow ser
ikke den solidariske egoist som en tilpasningsreaktion i forhold til systemernes manglende troværdighed. Han beskriver det i stedet som en typisk tendens hos en befolkning, der lever i en globaliseret
verden. For at politikerne og medierne skal kunne overleve, bliver de nødt til at tilpasse sig de behov,
som befolkningen har. Befolkningen stiller nu meget store krav til at ville se en klar forbindelse mellem det politiske system og deres egen livsverdens værdier og moralbegreber og dette stiller nye krav
til blandt andet mediernes formidlingsmetoder (Pittelkow 2000).
Samtidig med at vi gerne vil være solidariske med andre, er vi nemlig krævende når det gælder opfyldelsen
af vores egne behov. Vi er optaget af vores personlige omgang med frihedens muligheder og problemer. Vi
har hænderne fulde med vores eget livsprojekt – med at finde ud af hvem vi er, hvem vi vil være, og hvordan
vi får mest muligt af det gode liv. Nok er vi ikke egoister i de værdier, vi bekender os til, men vi er i den forstand selvcentrerede. Og vi bryder os ikke meget om at blive forstyrret i vores personlige jagt på identitet og
selvrealisering (Pittelkow 2000, s. 50).

Selvcentreringen er i denne forståelse forbundet med et moralsk engagement. Selvcentrering betyder
her ”nærhedscentrering”, hvilket både kan rumme det positive perspektiv i form af et engagement i
andre mennesker og det negative perspektiv i form af, at man ikke ser ud over det nære (Pittelkow
2000). Eksempelvis taler nogle varmt for at indvandringen er en berigelse. Alligevel trækker de deres
børn ud af de skoler, hvor der går mange indvandrere, fordi de mener, at det vil skade børnene fagligt
og/eller socialt at gå der (Pittelkow 2000).

Opsamling
Vi lever ikke mere i et traditionsbundet lokalt samfund, men i et globalt samfund præget af grundlæggende usikkerhed om ny videns sandhed og uden mulighed for at opnå fuldstændig viden om verden
omkring os. Adskillelsen af tid og rum, udviklingen af udlejringsmekanismer og den refleksive tile gnelse af viden har medført, at vi er blevet dybt afhængige af ekspertsystemer. Ekspertsystemerne kan
kun fungere på basis af befolkningens tillid; en tillid der i høj grad afhænger af befolkningens møder
med systemernes repræsentanter.
Medierne er i vores samfund blevet omdrejningspunktet for befolkningens fællesverden. Medierne
tjener til at mediere social erfaring og har en stadigt voksende rolle som tilvejebringere af tillid. Det er
typisk gennem medierne som portvogtere, at befolkningen møder repræsentanterne for andre abstrakte
systemer og det er derfor typisk gennem medierne at befolkningens tillid til ekspertsystemerne skal
skabes og genskabes.
I det senmoderne samfund må medierne indstille sig på, at der skal ske en ændring i kommunikationen, hvis de vil nå ud til borgerne og engagere dem i den offentlige dialog. Hverdagen i vores samfund
er præget af travlhed, der ikke levner meget tid til fælles anliggender. Hvis borgerne skal engagere sig,
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skal de kunne se en mening med det. Emnet skal have direkte indflydelse på, og en klar forbindelse til,
den enkelte borgers hverdag og stemme overens med borgernes egne værdi- og moralbegreber, ellers
forbliver dialogen forstummet.
Medierne bliver nødt til at følge udviklingen og føle sig frem til hvilke behov befolkningen har, hvis
de vil gøre sig forhåbninger om at nå befolkningen i dagens samfund. Jeg vil i det følgende kapitel se
nærmere på mediernes nuværende formidlingsmetoder i en diskussion af hvorledes en forandring af
disse kan være med til at genskabe befolkningens tillid til medierne og interessen for at indgå i dialog.
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Journalistiske arbejdsmetoder
Tilliden til medierne som samfundsformidlere er i vores samfund ved at briste og meget tyder på, at
journalisters brug af de nuværende nyhedskriterier har sin del af skylden. Som landet ligger er der en
udpræget tendens til, at borgerne mangler følelsen af at blive taget alvorligt, blive informeret og blive
respekteret for deres meninger på trods af, at medierne mere end nogen sinde forsøger at komme borgerne nær. Journalisternes nuværende brug af nyhedskriterierne kan have en del af årsagen. Jeg vil i
det følgende diskutere brugen af de enkelte kriterier26 .

Nyhedskriterierne
Den traditionelle nyhedsjournalistik arbejder ud fra et sæt af nyhedskriterier som er bestemmende for,
hvornår en historie er en nyhed eller ej og hvornår en nyhed har relevans for offentligheden eller ej.
Nyhedskriterierne definerer nogle bestemte karakteristika, som erfaringsmæssigt gør en historie til en
”god” historie og som gør virkelighedens begivenheder og fænomener til godt stof (Kramhøft 2000).
Betydningen og vægtningen af nyhedskriterierne ændrer ifølge Kramhøft karakter over tid og tilpasser
sig forskydninger i befolkningens ”subjektive” og ”objektive” informationsbehov (Kramhøft 2000),
men der er fem kriterier som altid har holdt ved. Disse nyhedskriterier er sensation, aktualitet, væsentlighed, identifikation og konflikt. Disse nyhedskriterierne styrer i høj grad, hvordan journalister skal
udvælge, vinkle og formidle det gode stof. Jo stærkere og jo flere nyhedskriterier en historie opfylder,
jo højere vil den blive prioriteret.
Hvis en historie både er meget væsentlig, meget overraskende, meget konfliktfyldt, rummer meget identifikation og er helt aktuel, ender den på avisens forside eller først i nyhedsudsendelserne. Det er den slags historier, der får redaktøren til at råbe ”Ryd forsiden!”. En sådan historie har høj nyhedsværdi (Mogensen 2000, s.
127).

Konflikt
Ifølge undersøgelsen Politisk journalistik – historie og udvikling er konfliktperspektivet i disse år det
vigtigste nyhedskriterium i forbindelse med den politiske journalistik. Samtidig er konflikterne blevet
personificerede, så de fleste konflikter typisk udspiller sig mellem to (eller flere) navngivne personer.
Ideologiske og politiske sager gøres typisk til enkeltsager og præsenteres som skandaler (Pedersen &
Horst 2000).
Hvis konfliktperspektivet benyttes på en relevant måde får modtageren mulighed for en dybere forståelse af en sags bagvedliggende strukturelle sammenhænge (Kramhøft 2000). Aktantmodellen som
oprindeligt blev udarbejdet som et fortællermæssigt redskab i forbindelse med fiktive fortællinger har
vist sig anvendelig til fortælling af mange faktahistorier og nyheder (Thorsen & Møller 1992). Modellen bygger på, at mennesker er tilbøjelige til at tænke i kontraster og konflikt. Intet eksisterer uden sin
modsætning – og mellem modsætninger ulmer konflikten (Thorsen & Møller 1992, s. 36). Ved hjælp af
aktantmodellen er det muligt at få overblik over en konflikts parter og bagvedliggende strukturelle
sammenhænge kan foldes ud – både til gavn for journalist og modtager. Aktantmodellen (figur 5) kan
lægge op til en forenkling af virkeligheden, men hvis alle væsentlige parter eller sammenhænge bliver

26

Når jeg i dette afsnit diskuterer brugen af de enkelte nyhedskriterier, har jeg medtaget kritik fra ’Debatforum’, hvor der har været en sådan.
Der hvor ’Debatforum’ ikke nævnes er det fordi debatten i ’Debatforum’ ikke har været omkring dette område).
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medtaget i selve den journalistiske fortælling kan den være med til at skabe en øget forståelse hos
modtageren af selve konflikten.

Figur 5: Julien Greimas’
aktantmodel
(Thorsen & Møller 1992, s. 37).

Hvis en historie fremstilles på en for forenklet måde, for eksempel ved at den virkelighed, der iagttages, uanset dens kompleksitet, kun deles op i to dele, der er i indbyrdes konflikt, så som ”for og imod”,
”ond og god” og ”helt og skurk”, og beskrivelsen af det faktuelle indhold ofres på bekostning af
uenigheden, kan det svække den saglige information og blokere for modtagerens reelle forståelse af
sagen (Kramhøft 2000).
Specielt i den politiske journalistik kan en overdreven og ureflekteret anvendelse af konfliktperspektivet have uheldige konsekvenser. Fokuseringen på politiske uenigheder overskygger nemlig let substansen i historien med den konsekvens, at borgerne mister muligheden for at få reel indsigt i en given sag eller lovgivning.
Det kan også give et fortegnet billede af virkeligheden (…) og udløse afmagt hos læserne frem for at invitere dem til en aktiv deltagelse i samfundsdebatten og i beslutningsprocesserne (Kramhøft 2000, s. 60-65).

Kirsten Mogensen, lektor i journalistik ved Roskilde Universitetscenter, har i sin bog Arven – journalistikkens traditioner, normer og begreber (2000) sat hvert nyhedskriterium i forbindelse med en journalistisk arketype. Konfliktkriteriet bliver således sat i forbindelse med arketypen jonglør27 . Jongløren
er en journalist der tager den demokratiske debat alvorligt og har som opgave at analysere og videreformidle de centrale temaer og argumenter i den folkelige debat.
Det er journalistens opgave at præsentere den grundlæggende debat om væsentlige samfundsmæssige
spørgsmål, så borgerne kan diskutere videre i mindre grupper. Det kræver en evne til at se gennem al
den tåge og støj, som magthavernes korps af kommunikatører lægger ud (…) Jongløren må være kildekritisk. Det afgørende er sjældent, hvor debattørerne er placeret på den politiske scene. Det afgørende er at få belyst emnet fra mange sider, så læserne, lytterne og seerne får en klar forståelse af de
mange forskellige muligheder og deres konsekvenser (Mogensen 2000, s. 116).
Journalisten træder først ind i jonglørens rolle, når forskellige mennesker har forskellige holdninger, meninger, følelser, erfaringer og viden omkring et emne. Når der ikke kun er et enkelt svar. Når verden er usikker,
og der er behov for en journalist, som kan holde de mange bolde i luften uden at tabe dem på gulvet. Og sætte dem i spil på en meningsfuld måde (Mogensen 2000, s. 117).

Konflikter er uundgåelige
Journalister fokuserer meget på konflikter, og dette har sin årsag - en af pressens roller i forhold til
demokratiet, er at skabe et forum for diskussion og løse konflikter ved hjælp af argumenter. I et demokratisk samfund er konflikter uundgåelige. Der findes mange naturlige konflikter som opstår, fordi vi
27

Mogensen bruger metaforer til at beskrive de forskellige typer. Dem vil jeg ikke gå ind i og ikke bruge fremover, da de ingen betydning
har for min brug af hendes tekst.
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ser ting fra forskellige perspektiver og har forskellige opfattelser af mål, middel, perception og fordeling (Mogensen 2000). Inden for det politiske område er uenighed og konflikter drivkraften bag udviklingen. Når man er uenige om et eller andre grundlæggende spørgsmål, er det samtidig et udtryk for,
at man er enige om, at netop dette område er centralt og af stor betydning for dem der er uenige. Så
vigtigt, at man bliver nødt til at nå frem til en fælles ordning, for at det kan fungere. Uenigheden er
med andre ord dynamoen for politik og dermed for udviklingen af det politiske fællesskab (Andersen
1997, s. 108).
Forenklede konflikter
Vort samfund kan ikke udvikle sig uden løbende konflikter, det er så mediernes opgave at synliggøre
konflikterne overfor samfundets borgere samt give borgerne overblik over konfliktens parter og bagvedliggende strukturelle sammenhænge. Denne opgave lø ser medierne ikke til fulde. Konflikter er
typisk ret komplekse, og sandheden sjældent sort eller hvid. Journalisten står ofte i det dilemma, at en
historie ofte kan blive alt for lang, kedelig og uklar hvis alle aspekter skal med og forklares, hvilket
ifølge Mejlby kan betyde, at læserne falder fra; Jo mere kompliceret fremstillingen er, des mindre chance er der for, at historien
bliver læst og forstået (Mejlby 1996, s. 81). Ifølge Mejlby vælger
journalister derfor ofte at forenkle historien i en sådan grad, at historien bliver mere sort og hvid, end sandt er og eksempelvis den
Hvis man har en antagelse om, at alle
enkelte politiker, ifølge journalist Connie Hedegaard, mere
svaner er hvide, kan det ikke nytte
28
sort/hvid unuanceret end vedkommende faktisk er (Hedegaard ).
noget at lede efter hvide svaner.
Bestræbelsen skal gå ud på at lede
Set med Mejlbys øjne er konfliktens forenkling dog typisk et gode
efter sorte svaner, og finder man blot
– vinkling er som en tøjsnor, hvor kun de relevante stykker inforén, er tesen falsificeret
(Per Hansen, lektor v/ center for
mation er hængt til tørre til hjælp for både journalist og modtager
historie, Syddansk Universitet).
(Mejlby 1996):
Ved at forenkle gør journalisten sammenhængen tydeligere og lettere at forstå, og ved at koncentrere sig om
et enkelt eller nogle få aspekter kan journalisten også opnå, at historien bliver mere interessant og dramatisk
(Mejlby 1996, s. 81).

I undersøgelsen Først med det sidste – en nyhedsuge i Danmark, kritiserer Charlotte Wien denne forenkling. Problemet er at journalisten i forenklingens kamp på forhånd finder sin vinkel, hvorefter han
eller hun tager skyklapper på og drager ud i verden for med lys og lygte at lede efter alt, hvad der kan
bekræfte hypotesen (Wien 2000).
Det betænkelige ved denne form for lige-efter-bogen journalistik i omnibus-aviserne (og i de øvrige medier)
er, at arbejdsformen ikke blot forenkler, men også fortegner den moderne verdens uoverskuelighed. Når
journalistisk vinkelbeskæring anvendes ukritisk som en skabelon, der kan lægges ned over alle ting, fører lærebøgernes ulidelige lethed i værste fald til ensidighed og næsten altid til ensartethed. Når det kombineres
med lærebøgernes velsignelse af, at journalisten bør arbejde målrettet på at bekræfte sine forudfattede antagelser, så forfalder tilsyneladende objektiv og kritisk journalistik let til formidling af forenklede og selvbekræftede postulater (Wien 2000, s. 124).

I ’Debatforum’ har jeg ligeledes kunnet observere denne kritik af journalisters forenklinger og fastla gte hypoteser. Vægten skriver;
Flere journalister er decideret ubehøvlede, når de har gæster f.eks. politikere i studiet. De bør forsøge at afdække en sag reelt. I stedet har man på fornemmelsen, at hvis bare de (journalisterne) får deres pointe, som
er fastlagt i forvejen, igennem, så har de vundet debatten (Vægten, bilag 2 s. 117).

28

Medier og demokratiet,
(http://politiken.dk/visartikel.asp?TemplateID=679&PageID=180043).

48

Journalistiske arbejdsmetoder

- og Kai supplerer med følgende kommentar:
Under 1. debatemne skrev vægten, at ”hvis bare de (journalisterne) får deres pointe, som er fastlagt i forvejen igennem, så har de vundet debatten”. Det er meget godt sagt at det er journalisten der skal vinde en debat! (…) Læg mærke til at en moderne journalist nu kun kan stille ledende spørgsmål; det er meget, meget
sjældent at høre et spørgsmål uden at det indeholder et ”ikke?” Et ledende spørgsmål fastholder en debat i en
bestemt retning, og det er (med ”vægten”) rigtigt at journalisten på forhånd ved hvor vi skal hen (Kai, bilag 2
s. 131).

Maja skriver i uge 21, at hun har meget lidt respekt for politikere og journalister der angriber hinanden
med meget grove udtalelser. Hun skriver: på mig virker det straks utroværdigt. Medierne kunne sagtens være med til at dreje politisk debat væk fra denne kurs, og det faktum at politik ikke kun handler
om politikere (Maja, bilag 2 s. 144). Ifølge Knud fremprovokerer den spidsvinklede konfliktopstilling
voldelig konfliktløsning i stedet for demokratisk dialog; Den slags journalistik, der slet ikke går i dybden og ser nuancerne, men fremstiller alt så sort/hvidt som muligt, vil nok fremelske mange engagerede politiske aktivister (…) i form af stenkastende autonome, skrigende demonstranter og bølleoptog
(Knud, bilag 2 s. 132). Forenklingen kan altså, ifølge Knud, have den konsekvens at det dramatiske
aspekt, som Mejlby taler om, går længere end til selve historien, men også forplanter sig i befolkningens reaktion på historien, og det skaber ikke mulighed for en demokratisk konfliktløsning.
Mangel på baggrund og løsningsforslag
For modtagerne er det interessante ved en konflikt typisk ikke konflikten i sig selv, men hvordan den
løses (Mejlby 1996). Hvis konfliktstof og konfliktperspektivet bliver for altdominerende kan det have
en negativ effekt på forholdet mellem medierne og modtagerne. Hvis dækningen af vold i Århus’ gader, politisk korruption, politisk uenighed, hungersnøden i verden osv. bliver for ensidig og kun fokuserer på selve konflikterne, kan den være så renset for håb og muligheder for forbedringer, at historien
er med til at udløse en afmagt hos modtagerne frem for at invitere til en aktiv deltagelse i samfundsdebatten og i beslutningsprocesserne (Kock, work in progress – se endvidere Pittelkow 200, s. 171). Et
par af deltagerne i ’Debatforum’ kommer direkte ind på, at de savner konfliktløsningsperspektivet i
medierne:
Befolkningen har heller ikke brug for Karen Jespersens udtalelser, men derimod løsninger på flygtningeindvandrerområdet. Snak gør det ikke alene (Kim, bilag 2 s. 127).
Hvornår kan vi sidst huske at en journalist var en direkte formidlende hjælp i en sags løsning? (Kaj, bilag 2 s.
130).

Ligeledes er bagvedliggende beslutninger og historiske årsager, det vil sige en generel baggrund for
konflikten, meget savnede blandt både deltagerne i ’Debatforum’ og deltagerne i Christian Kocks undersøgelse på trods af, at medierne generelt har foretaget en kraftig opprioritering af politiske baggrundsreportager, analyser og lignende i løbet af de seneste år (Pittelkow 2000). Deltagerne i ’Debatforum’ har blandt andet skrevet følgende:
Ofte bruger politikere alt for meget tid på at forsvare sig så de egentlige budskaber ryger i baggrunden – dette kunne medierne være med til at ændre på! (Maja, bilag 2 s. 144).
Min forventning til medierne er, at medierne skal uddybe og forklare alle de kriser som politikerne har (Sara,
bilag 2 s. 141).

Ifølge Ralf Pittelkow har journalistikken nogle døde vinkler, det vil sige indarbejdede begrænsninger i
de faste rutiner og perspektiver, der hører med til journalisternes forståelse af ”en god historie” og som
dermed gør vigtige dele af den politiske virkelighed usynlige for befolkningen (Pittelkow 2000). En af
de døde vinkle r er netop, at medierne generelt er for meget optagede af det politiske spil på bekostning
af de tungere bagvedliggende beslutninger.
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Christian Kocks kvalitative undersøgelse af 17 læsere, som blev læst over skulderen med det formål at
aflæse deres reaktioner og holdninger i forhold til forskellige danske dagblade 29 , viser, at informanterne alle ønsker en drejning væk fra en strategisk konfliktorienteret vinkling af nyhedsstoffet, hen imod
mere ”indhold” og baggrund, altså en mere emneorienteret nyhedsformidling. Flere af informanterne
ønsker bedre præsentation af holdninger, løsningsforslag og argumenter. Desuden ønsker de vinklinger der giver indsigt, overblik og uddybning. Størst på ønskesedlen er ønsket om mere baggrund, der
skaber dybde i konflikten (Kock, work in progress).
Nedenstående punkter er et par af Christian Kocks afsluttende idéer til overvejelse for den danske
dagspresse angående formidlingen af ”det politiske nyhedsstof” – idéer udarbejdet på baggrund af hele
hans undersøgelse Gode Nyheder. Deltagerne i ’Debatforum’ er kommet frem med lignende ønsker.
Disse har jeg henvist til efter hver punkt.
Skriv overskuende, problemorienterende artikler (…) ud fra holdningen: Her er et problem, hvor politisk
bevidste mennesker trænger til at vide mere og til at kende og overveje forskellige holdninger og argumenter (Kock, work in progress - se endvidere bilag 2; Zahida uge 20, Tommy uge 20 og Sara uge 21).
I dækning af politiske processer, bring da flere og mere dybtgående artikler der fremstiller og analyserer
sagens indhold og de politiske aktørers planer og argumenter så læserne selv kan vurdere dem; mindre
om hvem der vinder og taber (”horse race”), hvordan de klarer sig i debatten, hvad de synes om hinandens debatform, (…) afstemningsdatoer, korridorsnak, (…) personlige vanskeligheder m.v. Læserne finder dette meget mindre interessant end journalister gør (Kock, work in progress - se endvidere bilag 2:
Vægten uge 19, Kim uge 20, Jens uge 20, Maja uge 21, Kaj uge 21 og 22 og Hanne uge 22).
Bring mere og bedre baggrundsstof i tilslutning til de egentlige nyheder, som f.eks. resumeer, definitioner, ”hvad er problemet?”, persongalleri”, vigtige dokumenter i uddrag, historisk baggrund (…). Mange
af dramaerne i både udland og indland forbliver for de fleste læsere bizarre og uforståelige føljetoner,
som man ikke holder ud at følge med i (Kock, work in progress – se endvidere bilag 2: Hanne uge 21).

Ved at koncentrere sig om konflikt, glemmer man det der fungerer…
Journalisternes fokusering på det sensationelle og konfliktfyldte efterlader en hel del af hverdagslivet i
et informationstomrum, som sjældent bliver forevist i medierne, men som faktisk har stor betydning
for den enkelte borger. Peter Harms Larsen har i en kronik i Jyllandsposten skrevet; Enhver kan (…)
regne ud, hvad der falder udenfor: alt det, der er almindeligt, alt det, der er uden åbenlyse konflikter,
alt det, der er upersonligt og fjernt, alt det, der ikke foregår pludseligt, alt det, som bare er godt og
fungerer. Det, som profileres i nyhedskriteriernes skarpe projektører, er til gengæld et billede på samfundslivet fyldt med dårligdomme: kogalskab, iltsvind, kriminelle indvandrere, stigende vold, moralsk
anløbne politikere i evig kævl og konflikt (Larsen, Jyllands Posten d. 3. februar 1999 – se også Kramhøft 2000, s. 65).
Også James Fallows skriver i sin bog, Breaking the news: how the media undermine American democracy (1996), at traditionel journalistik har som ideologi, at når der er en konflikt er der en nyhed,
er der ingen konflikt, er der ingen nyhed; problemet for ham at se, er at denne tankegang er helt ude af
trit med hvordan almindelige mennesker opfatter livet (Fallows 1996).

29

Undersøgelsen er en del af en større retorisk og kvalitativ undersøgelse under navnet Gode Nyheder (også omtalt i afsnittet Metode) – en
undersøgelse af formidlingen af politiske nyheder med henblik på at foreslå nye formidlingsmuligheder. Det skal bemærkes af de 17 informanter alle er universitetsstuderende og derfor alle højtuddannede og belæste. De kommer alle fra Københavnsområdet og er i alderen
mellem 22-49. Undersøgelsen i sig selv kan ikke sige noget om den generelle danske befolknings holdninger, men sammenlagt med hele
undersøgelsens andre dele viser der sig en tendens, som også kommer frem i undersøgelsen af de 17 informanter.

50

Journalistiske arbejdsmetoder

I Et Skridt på Vejen… ligger fokus omkring det meget
konfliktfyldte emne; integrationen af indvandrere. Men
selve projektet er ikke et forsøg på at sætte konflikten på
spidsen, men et forsøg på at få belyst emnet fra så mange
sider, at læserne, lytterne og seerne får en klar forståelse af
de mange forskellige problematikker i debatten, deres
konsekvenser og mulige løsningsforslag. Et par af mine
metoder hertil er eksempelvis borgerhøringer i hver enkelt
kommune for at få klarlagt og diskuteret borgernes bekymringer, fordomme m.m. med mulighed for politiske løsningsforslag fra lokalpolitikerne. Journalister der tager fat i
forskellige delemner i debatten og undersøger, uddyber og
debatterer disse. Og initiativet omkring kommunale
integrationsprojekter, som inviterer borgerne til en aktiv
deltagelse i samfundsdebatten og i beslutningsprocesserne
og som viser borgerne at det nytter at arbejde for bedre
integration. Dette er en måde at benytte konfliktkriteriet,
som skaber dybde i konflikten og dermed giver borgerne en
øget forståelse af konfliktens mange sider.

Sensation
Nyhedskriteriet sensation dækker over det der er usædvanligt og
opsigtsvækkende - det, der afviger fra det normale og bryder med
vante forestillinger. Jo flere kontroversielle, overraskende og
ekstraordinære elementer, der er til stede, jo bedre er historien. Ifølge
Kirsten Mogensen handler det for journalisten i jagten på det
sensationelle, om at kunne skelne det selvfølgelige fra det
usædvanlige. Det selvfølgelige er samfundet, som det plejede at være
med dets normale indbyggere og kendte normer for opførsel, udseende
og arbejde. Det anderledes og usædvanlige er nyheden (Mogensen
2000, s. 103-104).

En udtalelse, der bryder med
det forventede eller vante
forestillinger, får oftest større
dækning end en udtalelse, der
ligger i forlængelse af det
forventede.
(Kramhøft 2000, s. 68).

Sensationer kan være alt fra beskrivelser af folkeslag eller enkelte personer, som afviger fra den gængse danske kultur over nyheden om en ny heldig lottomillionær til nyheden om en flykatastrofe eller en
krigshandling. Set med Kirsten Mogensens øjne er en journalist der beskæftiger sig med det sensationelle en person, der tør drage ud i det uvisse og udforske nyt og fremmed land, som er villig til spontant at følge sin journalistiske næse for en god usædvanlig historie, som tør bruge sin fantasi og tør
stole på sin intuition.
Ifølge Mogens Mejlby ligger det sensationelle gemt i dårlige nyheder – det usædvanlige er at det går
galt. Sådan har det altid været (Mejlby 1996, s. 58).
En dårlig nyhed er som regel en god nyhed: En lov, der ikke fungerer, en politiker, der begår en fejl, en borger, der er kommet i klemme (…) Historien er specielt god, hvis den kan levere en afsløring af, at noget er
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galt. Allerbedst hvis magtfulde mennesker direkte søger at hindre, at historien kommer frem (Pittelkow 2000,
s. 166).

Om det sensationelle portrætteres i ulykkeshistorier eller i beretninger om usædvanlige steder og begivenheder eller heldige eller uheldige personer kan sensationelle nyheder over én kam have den positive virkning på læserne, seerne eller lytterne at nyheden er med til at understrege de positive værdier
ved den hverdags-normalitet som modtageren befinder sig i. Modsat kan en for hårdt pumpet journalistik, der går for langt i at intensivere stoffet, og som kun fokuserer på de mest sensationelle detaljer i
begivenhederne og ”blæser dem op” løsrevet fra sammenhængen, ifølge Peter Kramhøft, på sigt få
uheldige konsekvenser. Den giver måske nok en stor gennemslagskraft hos modtagerne, men ved samtidig at give et forvredet billede af hvad der sker, oplever modtagerne samtidig, at journalistik ikke er
til at stole på (Kramhøft 2000, s. 69).
Evig fokusering på sensationer
Det er journalisters opgave at ”afsløre”, når noget ikke er, som det burde være, men en evig fokusering
på sensationer betyder, som også Peter Larsen fremhæver ovenfor, at alt det der er almindeligt falder
uden for journalisternes blik, hvilket skaber et billede af et samfund fyldt med dårligdomme – et forvrænget billede af et samfund, som borgerne ikke kan genkende.
Journalists are taught the pat theory that since “news” means events out of the ordinary, all the nondisastrous
things that happen each day are not their business to report. Within limits this is true. But if an awareness of
the parts of life that go right is not built into an enumeration of what is going wrong, the news becomes fundamentally useless, in that it teaches us all to despair… We have a system of news that tells people constantly that the world is out of control, that they will always be governed by crooks, that their fellow citizens
are about to kill them (Fallows 1996, s. 142).

Et af problemerne med fokuseringen på konflikter og sensationer er, at det billede som medierne giver
af samfundet kan udløse en afmagt eller en kynisme hos borgerne som kan være med til at modvirke
en aktiv deltagelse i samfundsdebatten30 .
Peter Harms Larsen har i forskningsprojektet Først med det sidste – en nyhedsuge i Danmark (2000)
undersøgt den journalistiske kvalitet i TV-Avisen og Nyhederne 31 . Harms Larsen konkluderer at
sensationsperspektivet med fokus på sex, vold, katastrofer, kendte mennesker og livsstil ikke er
prioriteret højt hos nogen af stationerne i stedet er væsentlighedskriteriet klart dominerende for såvel
rækkefølge- som stofprioriteringen på begge redaktioner. Udviklingen hen imod større fokus på
væsentlighed er vigtig i forhold til ønsket om større medansvarlighed hos borgerne.
Væsentlighedskriteriet relaterer sig til læserne, lytterne og seerne i deres egenskab af vælgere og
medansvarlige borgere i et demokratisk samfund (Mogensen 2000).
Hvis borgerne skal være medansvarlige, skal de også have indflydelse, og for at kunne træffe fornuftige beslutninger, må de have adgang til væsentlige oplysninger (Mogensen 2000, s. 63).

Harms Larsens konklusioner står umiddelbart i kontrast til konklusionerne i forskningsprojektet Politisk journalistik , som peger på at konfliktperspektivet er højst prioriteret i nyhederne. Der er dog forskel på undersøgelsesmaterialet på den måde, at Harms Larsen har beskæftiget sig med indholdet i tvnyheder og forskningsprojektet Politisk journalistik har fokuseret på nyhedsindholdet i aviser. Ligeledes er der forskel på hvorvidt undersøgelserne ser på nyhedsudvælgelsen eller nyhedsudformningen.
Selvom Peter Harms Larsens undersøgelse viser at væsentlighedsperspektivet prioriteres højest i ud-

30

Se afsnittet Tilpasningsreaktioner s. 42
Empirien bygger på udsendelser fra uge 36 i 1999. Artiklen har kun sammenlignet en begrænset mængde af nyhedshistorierne fra uge 36.
Kun Danmarks Radios nyhedsudsendelse TV-Avisen kl. 18.30 og TV2’s nyhedsudsendelse Nyhederne kl.19.00 er medtaget.
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vælgelsen af tv-nyhederne kan konfliktvinklen stadig være udbredt i udformningen af selve historien
for at intensivere den og gøre den mere dramatisk.

I Et Skridt på Vejen… ligger det sensationelle blandt andet i
de historier, som borgerne selv fortæller – oplevelser, holdninger, følelser og fordomme i forhold til integrationen, som
journalisterne afslører at borgerne har, altså en måde hvorpå
journalisterne afslører, at noget ikke er, som det burde være.
Det sensationelle ligger også i, at vi får mulighed for at høre
historierne fra begge sider – fra danskere og fra udlændinge,
så vi alle bliver klogere på, hvor der ligger nogle konflikter
og gnaver, som kræver konstruktiv diskussion for at vi alle,
ikke kun danskerne, kan føle mere tryghed i det danske samfund. Også journalisternes initiativ til kommunale integrationsprojekter er sensationelt forstået på den måde, at journalisterne her tør drage ud i det uvisse og udforske nyt og fremmed land både i et forsøg på at skabe et projekt som journalistisk set er usædvanligt og opsigtsvækkende, men også i et
forsøg på at skabe positive historier, hvilket afviger fra det
normale konfliktperspektiv og bryder med journalister og
borgeres vante forestillinger om indvandrersituationen i
Danmark.

Væsentlighed
Væsentlighedskriteriet relaterer sig ifølge, Mogensen, til meddelelser om og diskussion af trusler mod
eller ændringer i strukturen i det samfund eller den institution, som læseren, lytteren eller seeren tilhører (Mogensen 2000, s. 63), det vil sige oplysninger som har betydning for modtagernes liv som
borgere eller private individer eller har betydning for den politiske proces.
Kramhøft har opstillet følgende forhold, der gør nogle nyheder væsentligere at formidle ud til borgerne end andre:
Begivenheders, sagers og fænomeners;
- gennemslagskraft og konsekvens for modtagerne. Jo større indflydelse, jo mere indgribende en begivenhed forventes at være for modtagerens tilværelse, jo større nyhedsværdi har den.
- generalitet, dvs. hvor mange der berøres. Jo flere mennesker, der berøres, og jo mere direkte de berøres, jo flere læsere vil der være til historien og jo højere er nyhedsværdien.
Begivenhedens karakter - om den anfægter, påvirker eller bryder med fælles værdigrundlag, normer og
lovgivning eller er af historisk betydning.
Aktørernes niveau i samfundshierarkiet.
(Kramhøft 2000, s. 55-57).

Journalister der arbejder med at opsnuse væsentligheder kaldes undersøgende journalister, ifølge Kirsten Mogensen. Undersøgende journalister har som mål at undersøge samfundets problemer og rejse
en demokratisk debat, som i sidste ende kan bidrage til udviklingen af et bedre samfund. Undersøgende journalistik er ofte afslørende og stiller konkrete personer eller virksomheder til ansvar, men under-
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søgende journalistik kan også pege på uheldige samfundsnormer eller strukturelle problemer (Mogensen 2000).
[Den undersøgende journalist] undersøger om omsorgen på plejehjemmene er god nok, om vore penge står
sikkert i pensionskassen, om vor mad er fyldt med giftstoffer, om politiet misbruger sin magt, om forskernes
integritet er i orden, om interesseorganisationerne bruger pengene til rette formål, om vi kan stole på politikerne. Det bidrager til tryghed i samfundet, når pressen løser den opgave tilfredsstillende – og det bliver stadig mere kompliceret (Mogensen 2000, s. 53).

Og hvad er så væsentligt…
Borgernes niveau i samfundshierarkiet har stor betydning for hvem medierne vil bruge i nyhedsdækningen og hvordan. Væsentlige informationer er vi vænnet til typisk kommer fra højtstående personer i
samfundet og ikke fra fru Madsen inde ved siden af. Jørgen Poulsen har på baggrund af sine undersøgelser af Måske-læserne konkluderet, at borgerne generelt savner mere bredde i debat og politisk vinkling, så det ikke kun er det kloge og dannede Danmark der dominerer (Poulsen 1998). Ligeledes skriver en af debatdeltagerne i ’Debatforum’: Jeg vil klart være mere interesseret i hr. og fru Jensens opfattelser og synspunkter og politikernes respons herpå, frem for almindelig dansk valgflæsk (Hanne,
bilag 2 s. 129). Peter Kramhøft foreslår en ændring i væsentlighedskriteriet så det omfatter en fokusering på borgernes hverdag i stedet for det nuværende fokus på det overordnede system og ”systemets
folk”. Kramhøft foreslår ligeledes en dialog mellem læserne, seerne, lytterne og medierne om emner,
så det ikke kun bliver journalister, politikernes spindoctorer eller virksomheders pr-folk der bestemmer, hvad der skal betragtes som væsentligt. Hertil skriver en af debatdeltagerne;
Jeg mener det helt klart er fornuftigt for det folkelige engagement at fokusere på befolkningens problemer,
og dermed undlade diverse spindoctores pr-strategi. Hvis man ser ”kildekritisk” på nyhedsdækningen og
dermed også valgkampdækningen, ser man at journalisterne i høj grad lader politikerne sætte dagsordenen
(Kim uge 20).

Et af problemerne ved den traditionelle journalistik er opfattelsen af, at journalister skal være borgernes værge og fortælle de nyheder, som de som professionelle formidlere tror at befolkningen skal kende til32 . Christian Kock har i sin undersøgelse konkluderet at læsere er meget forskellige i deres væsentlighedskriterier, ikke kun i valget mellem forskellige historier, men også med hensyn til det stof
som indgår i hver enkelt historie. Det er derfor ikke sikkert, at det journalisten har valgt skal være det
væsentlige i en historie har læserens interesse på trods af, at emnet i sig selv er væsentligt for begge
parter.
Det som vore 17 læsere reagerer imod, er ikke dybde, men længde. De er meget utålmodige over for den traditionelle formidlingsform i nyhedsjournalistik: den såkaldte ”omvendte nyhedstrekant”, hvor man anbringer
alle historiens dele lineært efter hinanden, ordnet efter aftagende vigtighed – sådan som journalisten bedømmer den (…) Det forudsætter at man betragter læsere som ensartede, dvs. at alle læsere har samme kriterier
for hvad der er væsentligt – og at disse kriterier stemmer overens med journalistens. Denne opfattelse er ikke
holdbar (Kock, work in progress).

Problemet med nyhedstrekanten er, at brugerne måske aldrig når ned til det de synes er væsentligt, før
de dropper artiklen. Både Kramhøft, Kock og Poulsen foreslår, at medierne skal bringe tematiske
serier i endnu højere grad end aviser og tv gør i dag. I aviserne foreslår både Poulsen og Kock at der
skal satses meget mere på temasider, hvor hver enkelt historie dækkes i form af både case-story og
baggrunds- og nyhedsartikler. Der skal være flere genrer inden for sådan en temaside så som analyse,
reportage, baggrundsstof, kortere fakta-artikler suppleret med grafik, faktabokse m.m. samt holdningsprægede, debatterende, kommenterende og skæve artikler, så læserne selv kan vælge at læse det,
de synes er væsentligt. Ligeså kan tv i endnu højere grad end de gør bringe tematiske serier, som ku32

Se afsnittet Befolkningen som mediebrugere s. 25
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legraver bestemte fænomener eller tilstande på udvalgte emneområder, som er tæt knyttet til borgernes hverdag. Disse temaer kan også på tv formidles i flere genrer så som dokumentar, debat osv.
(Kramhøft 2000).

I Et Skridt på Vejen… er væsentlighedskriteriet fremherskende. I
researchfasen forsøger journalisterne at få klarlagt, hvilket samfundsemne borgerne ser som et væsentligt emne at tage op til konstruktiv, omfangsrig og saglig debat. Dernæst er det i projektets
anden fase at journalisterne har som mål at undersøge samfundsproblemet og rejse en demokratisk debat, som i sidste ende kan
bidrage til udviklingen af et bedre samfund. I dette projekt kommer
de væsentlige oplysninger fra både politikere, eksperter og borgere.
Borgerne foreslår konkrete vinkler og historier og giver gode råd til
andre borgere. Eksperter giver borgerne den nødvendige viden, for
at kunne føre en saglig og konstruktiv debat med hinanden og
politikerne forsøger at give konstruktive svar på borgernes spørgsmål og kommer med politiske initiativer i integrationsdebatten.
Journalisterne forsøger ligeledes at benytte flere medier og benytte
forskellige journalistiske genrer og metoder for at sikre, at så mange borgere som muligt føler, at de får væsentlige informationer som
har betydning for samfundet og deres liv som borgere heri.

Identifikation
Nyhedskriteriet identifikation er blevet et meget vigtigt kriterium i vores globaliserede verden. Identifikationen kan opfylde nogle af læsernes, seernes eller lytternes behov for konkrete og vedkommende
holdepunkter i en stadig mere kompliceret og konfliktfyldt verden (Mejlby 1996).
Den tyske presseforsker Henk Prakke nåede i sine studier af nyhedsstrømme til den konklusion, at nyhedsstrømmene bliver styret af tre
faktorer: geografisk nærhed, kulturel nærhed og tidsmæssig nærhed. Jo
længere borte i en eller flere former for afstand, jo mindre plads vil en
begivenhed få i nyhedsformidlingen. Jo nærmere geografisk, kulturelt
eller tidsmæssigt, jo bedre.
Stig Hjarvard når i sin analyse af tv-nyhedernes udvikling til samme
konklusion. Nyhederne er nu i stigende grad udvalgt efter i hvor høj
grad de tematiserer en verden og erfaringer, der kan opleves som nære
– både geografisk og kulturelt – af seerne (Hjarvard 1999).

Vi mennesker vil normalt helst
have informationer som har
betydning for vores eget liv.
”News you can use!”, som
amerikanerne kalder det
(Mogensen 2000, s. 87).

Ifølge Kirsten Mogensen er især den kulturelle nærhed meget betydningsfuld i vor tid. I takt med senmodernitetens adskillelse af tid og rum via internet, mobiltelefoner og direkte tv fra alle verdens
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brændpunkter33 er den kulturelle nærhed blevet mere betydningsfuld end den geografiske nærhed. Vi
søger kontakt med folk, der interesserer sig for de samme ting, uanset hvor i verden, de befinder sig
(Mogensen 2000, s. 88). Også Mejlby nævner, at den geografiske afstand til begivenheden eller sagen
ikke længere altid er afgørende; det væsentlige er, i hvilken grad det handler om forhold, vi som modtagere kender fra vores eget miljø, eller om mennesker vi føler kulturel samhørighed med (Mejlby
1996, s. 59).
Den geografiske nærhed har dog stadigvæk for mange mennesker en stor betydning for nyhedens interesse. Trods globaliseringen, eller måske mere på grund af globaliseringen, har det lokale miljø en stor
betydning for mange mennesker. Det lokale miljø skaber trygge rammer i en travl og kompliceret
hverdag. Ifølge undersøgelsen Måske-læserne orienterer danske borgere sig generelt mod, hvad der
foregår inden for en radius af fem km. fra, hvor man bor. Det lokale engagement trives hvor befolkningen personligt får udbytte (Poulsen 1998). Jo tættere mediernes historier når geografisk, jo lettere
er det for modtagerne at identificere sig med problemstillingerne og jo mere interessante og autentiske
opleves de. Det handler om en følelse af nærhed hos modtagerne, om genkendelse, samhørighed og
interessefællesskab (Kramhøft 2000, s. 66).
Ikke alle nyheder har lige stor relevans for alle borgere. Hvis hverken emnet eller researchen er nærværende for læseren, lytteren eller seeren kan identifikationen skabes i selve formidlingen af nyheden
ved at journalisten fortæller historien konkret, detaljeret og på en måde som vækker følelser og sympati eller antipati (Mogensen 2000).
Mange nyheder er i deres udgangspunkt abstrakte problemstillinger eller fjerne begivenheder, som modtagerne ikke umiddelbart kan indleve sig i. De er vanskelige at omsætte og relatere til den daglige tilværelse.
På mange medier, og specielt dem med brede målgrupper, har medarbejderne erfaret, at modtagerinteressen
og forståeligheden af nyhedshistorier stiger, når de abstrakte eller fjerne problemstillinger eksemplificeres
ved hjælp af personhistorier (Kramhøft 2000, s. 67).

Nyhedskriterierne har ændret karakter over tid i takt med samfundets udvikling og mediernes selvstændighed34 , hvilket har skabt en meget større fokusering på og interesse omkring befolkningens interesser og værdier, hvilket ifølge forfatterne er tegn på en tydelig forbedret journalistik. Med samme
positivitet forholder Pittelkow sig overordnet til journalistikkens udvikling:
Nutidens medier har ikke partierne, men læserne, lytterne og seerne for øje, når de arbejder. Da borgerne for
alvor frigjorde sig fra fortidens partibindinger, gjorde journalistikken det samme. At tage udgangspunkt i
borgerne drejer sig for det første om, at det enkelte medie skal have flere kunder i butikken, altså økonomi og
konkurrence. Men for det andet ligger der også nogle bredere holdninger bag. Redaktører og journalister er
naturligvis også blevet præget af de antiautoritære holdninger, der i stigende grad har vundet frem i det personlige samfund (Pittelkow 2000, s. 165).

Ifølge Undersøgelsen Politisk journalistik er enkeltsagen blevet en ny type af nyhed. I takt med at
journalister lægger større og større vægt på at bringe mennesker og eksempler ind i nyheder om generelle emner for at tiltrække modtagernes interesse gøres mange eksempelvis politiske og ideologiske
sager til enkeltsager med ”ofret vs. den skyldige” som gennemtrængende fortællefigur (Pedersen &
Horst 2000).
Nærvær eller synligt bevis
Som skrevet flere steder i dette speciale er identifikationskriteriet blevet et meget vigtigt kriterium i
senmoderniteten i mediernes forsøg på at komme nærmere deres modtagere og skabe den nærhed borgerne imellem, som ikke er så følgelig i vores samfund i dag. Den almindelige borger bliver mere og
33
34

Se afsnittet Adskillelsen af tid og rum s. 35
Se afsnittet Dialogjournalistik s. 27
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mere brugt som kilde i diverse nyhedshistorier, men typisk er det som offer i en sag, hvilket ovenstående citat fra Hanne 35 viser, ikke er at foretrække. Typisk er indgangsvinklen til en historie pressemeddelelser, en ny undersøgelse, et telegrambureau osv., hvorefter borgerne bliver inddraget som
eksempler eller som holdningsmarkører. Forskerne bag undersøgelserne Måske-læserne (1998) og
Gode Nyheder (work in progress) er begge nået til den konklusion, at modtagernes interesse for historien er større, jo mere historierne aktualiseres, konkretiseres og vinkles i forhold til modtagernes værdier og identitet. I jo højere grad historierne knytter an til modtagernes hverdag, jo større er genkendeligheden og jo mindre bliver afstanden i sidste ende mellem medier og modtagere.
Det der optager borgerne, må også være med til at sætte dagsordenen for, hvad medierne beskæftiger sig
med. Borgerne skal have bedre muligheder for at komme til orde, og medierne skal i højere grad reflektere i
stofudvælgelsen, hvad borgerne finder væsentligt og tumler med i deres hverdag. Samtidig med at medierne
opretholder deres samfundsmæssige ansvarlighed, må stofudvælgelsen i større omfang tage udgangspunkt i
almindelige menneskers liv og problemer. Og ikke kun, som det oftest sker i aviserne i dag, på enkelte stofområder eller i form af ”human interest”- historier eller interessevækkende personificerede indgange til historier, hvor beslutningstagere og eksperter udgør de virkelige aktører. (Kramhøft 2000, s. 73).

Både de to ovennævnte undersøgelser samt min egen undersøgelse viser at informanterne søger identifikation, og gerne vil have at journalisten gør artiklerne nærværende, så den enkelte modtager kan se
hvordan det vedkommer lige netop ham. Ved at lade borgerne være med til at sætte dagsordenen for,
hvad medierne beskæftiger sig med kan journalister skabe nærvær og identifikation (Se Poulsen 1998,
s. 23, Kock, work in progress, samt følgende kommentarer fra ’Debatforum’ bilag 2: Maja uge 19,
Knud uge 19, Omudaf uge 20, Zahida uge 20, Kai uge 20 og Tommy uge 22)
Som Kramhøft nævner ovenfor og som også undersøgelsen Politisk journalistik har vist, så er enkeltsagen på nuværende tidspunkt mediernes foretrukne metode i forsøget på at gøre politiske og andre
ikke typisk nære historier nærværende. Den journalistiske fokusering på enkeltsager er i sig selv ikke
et problem, det kommer meget an på, hvad enkeltsagen skal illustrere. Inden for retorikken tales der
om virkemidlet ”evidens”, som betyder synligt bevis. Evidens taler til modtagernes følelser og identifikation, frygt og medlidenhed ved at gå meget tæt på ubehagelige eller problematiske emner og så at
sige præsentere dem lige for øjnene af modtagerne via sigende, repræsentative eksempler, fremhævende, markante eksempler, beskrivende pressefoto osv. (Kock, work in progress).
Hvis journalister altid ensidigt jagter det markante eksempel i stedet for det signifikante er det forbundet med formidlingsetiske problemer. Problemet er, at det er nødvendigt for læserens mulighed for at
vurdere evidens, at journalisten tydeligt viser hvor repræsentativt det udvalgte eksempel er. Det er
uredeligt hvis det sensationelle og spektakulære eksempel bliver valgt, uanset at det ikke er repræsentativt, men ’en-ud-af-en-million-tilfældet’ (Kock, work in progress).
Generelt kan for meget brug af - eller for ensidig brug af – evidens på samme vis som for meget fokus
på konflikter og sensationer føre til medfølelsestræthed hos befolkningen, som i sidste ende kan modvirke en aktiv deltagelse i samfundsdebatten. Tv er ifølge Kock generelt velegnet til at levere klar evidens til seerne så historier forekommer virkelige og dermed relevante, men et problem er typisk at
evnen til at levere konkrete billeder nemt kommer til at skygge for de mere abstrakte betydninger som
giver en bredere og dybere forståelse af nyhedsemnet. Ligeledes kan problemet opstå i dagblade, hvis
journalister lader evidens-artikler leve sit eget liv løsrevet fra nyhedsstof der uddyber og forklarer
emnets videre perspektiver og problemer (Kock, work in progress).

35
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I Et skridt på Vejen… forsøger journalisterne at skabe identifikation lige fra
valg af emne til valg af historier. Emnet er valgt af borgerne og derfor så tæt
på så mange af borgernes verden og hverdag som muligt. Ligeledes er det
borgernes valgte emne der er indgangsvinklen til hele debatten, ikke en pressemeddelelse eller en ny undersøgelse, hvilket også gør det mere interessant at
inddrage borgerne som eksempler i den efterfølgende dækning af projektet.
Journalister tager fysisk ud til borgerne og interviewer dem om deres holdninger, følelser og oplevelser gode som dårlige i forhold til integrationen i Danmark, hvorefter disse møder bliver til reportager i avisen og på tv. På denne
måde forsøger journalisterne at knytte emnet og historierne an til borgernes
liv. Ligeledes er vinklen på den ugentlige tv-udsendelse med Mette Lisby som
vært valgt ud fra borgernes indsendte idéer. Det er dermed vinkler som borgerne ser som væsentlige, som bliver taget op til debat i udsendelsen. Borgerne er på denne måde med til hele vejen at sætte dagsordenen for, hvad medierne beskæftiger sig med.
Projektet går tæt på et problematisk emne og viser dets mangfoldige sider.
Hvis det sensationelle og spektakulære eksempel til tider bliver vist i valg af
reportage eller valg af vinkel, er det for at vise de mange holdninger der findes
blandt borgerne. Ved ikke at lade eksemplet stå alene, men lade det være
emnet for en efterfølgende diskussion, lægger journalisterne op til en demokratisk debat, hvor alle holdninger får mulighed for at komme frem i det offentlige lys.

Aktualitet
For at en begivenhed overhovedet bliver en nyhed skal den bestå kravet om aktualitet. Er begivenheden ikke aktuel; det vil sige har en eller anden form for særlig interesse for en målgruppe på netop det
tidspunkt, historien tilbydes, er det ikke en nyhed og vil derfor ikke blive bragt i medierne (Kramhøft
2000).
Begivenheder der består kravet om aktualitet kan være planlagte begivenheder så som konferencer,
messer og besøg af udenlandske statsoverhoveder. Det kan være traditionelle årlige begivenheder så
som børnenes første skoledag i august. Det kan være emner der er oppe i tiden, pludselige og dramatiske begivenheder eller den seneste udvikling i en sag. Det kan også være begivenheder der er eller kan
ventes at blive et udbredt samtaleemne.
En begivenhed kan godt blive aktuel trods det, at den har fundet sted på et tidligere tidspunkt. Ny viden i en gammel sag, gør sagen aktuel igen. Ligeså bliver en begivenhed først en nyhed når en journalist kommer på sporet af den og bringer den frem for offentligheden – og her vil begivenheden stadig
være en nyhed selv hvis offentligheden først får nys herom flere måneder eller år efter.
Jo ældre en sag er, jo højere nyhedsværdi skal den trods alt have på andre områder. Den skal især være mere
usædvanlig eller overraskende. Som f.eks. historien om, at statsminister H.C. Hansen i 1957 i dyb hemmelighed tillod USA at oplagre atomvåben i Grønland. Den sag kom først frem 38 år senere og fyldte forsiderne
mange dage i sommeren 95. Et andet aktualiseringsproblem er knyttet til den fart, hvormed en nyhed udvikler sig. En hurtig udvikling har større aktualitetsværdi end en langsom. Og tilstande, der ikke ændrer sig, har
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i sig selv ingen aktualitet. Bl.a. derfor har ulykker normalt større nyhedsværdi end langsomme ændringer af
tilstande (Mejlby 1996, s. 60-61).

Er aktualiteten så vigtig?
Vores samfund har udviklet sig i hastigt tempo og meget i vores samfund foregår i et hastigt tempo.
Hvad der var nyt i går er historie i dag, og det er svært for journalister hele tiden at nå at opdatere befolkningen om det sidste nye. Især dagbladene har måttet erkende at deres udgivelsesfrekvens ikke står
stærkt i forhold til de elektroniske medier i kampen om aktualitet. Flere og flere aviser har derfor nedprioriteret det klassiske aktualitetskriterium til fordel for væsentligheds- og identifikationskriteriet.
Historien skal meddele noget nyt. Det nye behøver dog ikke at være det helt aktuelle. Aviserne dyrker i dag
mange historier, også på forsiden, som mere går efter den bredere interesse end efter det superaktuelle (Pittelkow 2000, s. 165).

Ifølge Kocks undersøgelse er avisernes prioritering positiv. Deltagerne i hans undersøgelsespanel går i
højere grad ind for, at journalister bruger deres tid til at hjælpe modtagerne med at forstå, hvad der
foregår i forskellige sager samt belyse baggrund og konsekvenser i stedet for at bruge tiden på at rapportere så mange nyheder som muligt (Kock, work in progress). Det er ifølge undersøgelsen vigtigt at
der i for eksempel den politiske nyhedsdækning satses på nyheder med blivende værdi, hvor det der
formidles er vigtigt og brugbart for modtageren i længere tid. Både Kock og Kramhøft lægger vægt på
en opprioritering af tilstande og udviklinger på bekostning af begivenheder og afsløringer. Det vigtigste for avislæserne er ofte at opnå forståelse af vigtige forhold og problemer som allerede har været
hos dem længe, frem for nye begivenheder eller oplysninger der er kommet frem (Kock, work in progress).

I Et Skridt på Vejen… er integrationen af udlændinge, et emne, som
netop er valgt, fordi det er et væsentligt og aktuelt emne, som har en
særlig interesse for befolkningen blandt andet på grund af den nuværende krig mod terrorisme, som har medført religions- og kultursammenstød, fjendtlighed, usikkerhed og trusler mod sikkerheden i hele
verden. Fokuseringen på det aktuelle ses også ved at journalisterne
benytter forskellige metoder til at starte en debat om integrationen ude
i de enkelte kommuner så som borgermøder, interviews med borgere
og kommunale integrationsprojekter, hvorefter disse delprojekter
benyttes som emner i mediernes formidling af integrationsprojektet.
Dermed fokuserer medierne på, hvad der sker rundt om i landet lige nu
og belyser baggrunde og konsekvenser og hjælper modtagerne til at få
en større forståelse af emnet.
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Borgernes ønske om fornyelse
Som jeg har været inde omkring i afsnittet Det senmoderne samfund styres vores liv af kræfter, der
ligger langt uden for vores personlige kontrol. Samtidig har vi i vort samfund tilegnet os en høj grad af
personlig frihed og en selvbevidsthed, som har gjort os kritiske over for autoriteterne, traditionerne og
de stive systemer.
Vi lever, jf. titlen på Ralf Pittelkows bog, i et personligt samfund, hvor vi som borgere kun engagerer
os, hvis vi kan se meningen med det og det stemmer overens med vores personlige holdninger og værdier. Vi lever, jf. Johannes Andersen, en hverdag, hvor egne interesser og projekter er i centrum, fordi
erfaringen siger, at det er gennem valg af egne projekter, og ikke gennem engagement i det fælles, at
man får medindflydelse på udformningen af sin egen tilværelse (Andersen 1997).
Konkurrencedemokrati kontra deltagelsesdemokrati
Bag befolkningens umiddelbare passivitet i forhold til den offentlige dialog viser undersøgelser, at der
ligger et ønske om fornyelse af den politiske journalistik. Borgerne ønsker at politikere og journalister
i højere grad tager dem alvorligt, informerer dem, lytter til dem, respekterer deres meninger, inddrager dem i deres overvejelser, sådan at de får medejerskab til de politiske beslutninger (Pittelkow
2000, s. 12). Udsagn fra deltagerne i ’Debatforum’ viser, at borgerne trods passiviteten har stor interesse for politiske og samfundsmæssige spørgsmål og gerne ønsker dialog (Bilag 2: Hanne uge 19, 20
og 22, Vægten uge 19, Kim uge 19, Knud uge 19, Momsemor uge 19 og 22, Wumi uge 19 og 20,
Omudaf uge 20, Zahida uge 20, Alimo uge 21).
Det repræsentative demokrati, som vi har i Danmark, bygger på en konkurrencedemokratiopfattelse36 .
Ifølge fortalere for konkurrencedemokratiopfattelsen er det vigtigt at begrænse den folkelig deltagelse,
fordi den for det første er et uopnåeligt mål og for det andet vil hæmme det demokratiske systems
effektivitet (Friisberg 1996).
Public journalism tilhængere har pointeret, at det repræsentative demokrati ikke virker fremmende på
borgernes vilje til at deltage i samfundslivet. Det repræsentative demokrati lægger op til en envejskommunikation37 , hvilket ikke delagtiggører borgerne, men i stedet passiviserer dem. Et generelt indtryk hos deltagerne i ’Debatforum’, er derfor også at aktiv deltagelse i diskussioner på samfundsplan
er henholdt politikere og fralagt befolkningen. Flere af deltagerne deler Majas holdning; Jeg mener
ikke at det er en borgerpligt at deltage aktivt i den offentlige debat, men jeg mener dog at man har
pligt til ved diverse valg til folketing, kommunalbestyrelser og EU at afgive sin stemme for at være en
aktiv del af demokratiet (Maja, bilag 2 s. 115 - se endvidere Sara uge 19, Morgenfruen uge 19 og Kim
uge 19).
Mange af deltagerne i ’Debatforum’ føler ikke at en aktiv deltagelse på samfundsniveau på nuværende
tidspunkt vil få nogen reel nytte - beslutningerne der tages på dette niveau har ikke noget med deres
personlige liv at gøre og har ikke indflydelse derpå (Bilag 2: Maja uge 19, Hanne uge 19, Morgenfruen uge 19, Knud uge 19, Kim uge 19, Kai uge 19, Wumi uge 19, Klaus uge 19, Tommy uge 19). Det
er holdninger som disse public journalism skal være med til at ændre på ved at skabe en journalistik,
som beskæftiger sig med de områder af livet, som befolkningen har interesse for, og hvor borgernes
36

Folkevalgte repræsentanter tager beslutninger på vegne af befolkningen. Befolkningens deltagelse er indskrænket til at omhandle valgdeltagelse som det eneste.
37
Se afsnittet Befolkningen som mediebrugere s. 25
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holdninger bliver taget med i debatten, så det får en betydning for resultatet om borgerne vælger at
deltage eller ej.
Som kontrast til konkurrencedemokratiopfattelsen findes deltagerdemokratiopfattelsen38 . Denne form
for direkte demokrati, hvor beslutninger tages direkte af de implicerede, virker meget mere fremmende
på borgernes deltagelse i det offentlige liv. I dagens Danmark er direkte demokrati meget brugt i nærdemokratiske sammenhænge som forældreråd og skolebestyrelser eller i græsrodsbevægelser (Friisberg 1996).
Der er ifølge Ralf Pittelkow i øjeblikket en tendens til, at udviklingen går mod en mere flydende form
for direkte demokrati, hvor den enkelte borger selv styrer sin deltagelse, på bekostning af den mere
fast organiserede i bestyrelser og råd.
Samfundsforskere har talt om ”hverdagsmagerne”. Hverdagsmagerne engagerer sig i de nære problemer i
forbindelse med skolen, børnehaven, boligmiljøet eller trafiksikkerheden. De engagerer sig, når de har personligt behov og lyst, og så længe de har personligt behov og lyst. Og deres aktivitet går som regel via overskuelige personlige sammenhænge (…) Man deltager i aktiviteter omkring barnets skoleklasse. Man forbedrer den fælles gård eller legeplads. Man går måske videre ud og deltager i et borgermøde eller et lokalpolitisk
møde. Man kontakter en lokal politiker eller embedsmand. Man skriver læserbreve eller deltager i underskriftindsamlinger. Mange mennesker deltager i én eller flere af den slags aktiviteter (Pittelkow 2000, s. 74).

Et par af deltagerne i ’Debatforum’ giver direkte udtryk for, at de deltager aktivt på denne vis.
De mennesker jeg kender og omgås er bestemt ikke ligeglade – og det er jeg heller ikke selv. Jeg er meget
bevidst om, hvad der er mit værdigrundlag, og diskuterer det gerne og ivrigt, men ikke i den offentlige politiske debat (Momsemor, bilag 2 s. 122).
Jeg involverer mig i øvrig meget i politik, specielt efter at internettet er blevet udbredt. F.eks. er det fedt at
man kan maile en landskendt politiker et dybtfølt spørgsmål, og allerede få timer efter have et svar. Det giver
respekt for politikere, ikke nødvendigvis for deres holdninger (Kim, bilag 2 s. 119).

Udviklinge n inden for presseteorierne
Som en reaktion på den liberalistiske presseteori39 opstod den sociale ansvarlighedsteori efter 2. verdenskrig. Presseteorien lagde op til at medierne har et ansvar for at informere alle grupper i en nation
eller et lokalsamfund i en form, der gør dialog mellem grupperne mulig. Garanterne for denne kommunikationsform er afsendernes professionalisme samt modtagernes respons og egne bidrag til medierne (Bruhn Jensen 1995). I 1960’erne satte det politiske og kulturelle opbrud i den vestlige verden
spørgsmålstegn ved nyhedsmediernes sociale ansvarlighed, specielt åbenheden over for offentligheden. Kritikken førte til en ny presseteori, deltagelsesteorien, som opstod i forlængelse af deltagelsesdemokratiopfattelsen. Både i den liberalistiske og den sociale ansvarlighedsteori lå, at alle modtagere
kan blive afsendere og gennem medierne deltage aktivt i politik og samfundsliv, men deltagelsesteorien drager den videre strukturelle konsekvens og spørger hvordan man kan tilrettelægge den politiske
kommunikation, således at borgernes deltagelse i processen bliver så omfattende som muligt, kvantitativt og kvalitativt (Bruhn Jensen 1995, s. 11-12).
Ifølge Klaus Bruhn Jensen, le ktor i medievidenskab, er modtagernes deltagelse i praksis blevet noget
mindre end forudset i teorien, hvilket bunder i både økonomiske, teknologiske og professionelle årsager. Den traditionelle journalistik har gennemgået en udvikling som i højere grad end tidligere bygger
på dialog med befolkningen. Undersøgelsen ”Politisk journalistik viser at dialogjournalistikken har
afløst den refererende journalistik. På samme tid er aviserne blevet åbnet for læserindlæg; der er
38

Deltagelsesdemokratiopfattelsen går ind for så stor deltagelse fra vælgerne som muligt; en deltagelse som rækker ud over at stemme ved
diverse valg.
39
Se afsnittet Mediernes funktion som portvagt side 37
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skabt specielle sider for læserbreve og for kommentarer (…) Ligeså er den almindelige borger blevet
højprioriteret kilde til citat eller som subjekt i nyhedsdækningen (Pedersen 2000, s. 314). Trods denne
positive udvikling viser reaktionerne fra befolkningen, at der skal mere til for at skabe dialog omkring
de større politiske og samfundsmæssige problemstillinger.
Den journalistiske metode public journalism har rødder tilbage i den sociale ansvarlighedsteori, hvor
journalister ses som borgernes repræsentanter med ansvar for at give borgerne et relevant og indsigtsfuldt billede af samfundsudviklingen, men metoden går med deltagelsesteorien som filosofisk fundament et skridt videre end den traditionelle journalistik indtil nu har formået. Public journalism kan ses
som en journalistisk metode som vil forsøge at udbrede de deltagelsesdemokratiske interesser til også
at omfatte større politiske og samfundsmæssige beslutninger med betydning for den brede offentlighed
og ikke kun for den nære kreds eller det nære samfund, som ifølge Pittelkow og Friisberg er typisk i
vores samfund i dag. Ifølge fortalerne for public journalism kræver det en ændret nyhedsopfattelse hos
journalisterne, som vægter borgerne frem for ”systemet”, og et mere direkte engagement i samfundet,
hvis medierne skal realisere deres ideelle rolle og fastholde deres betydning og tilknytning til læsere,
lyttere og seere (Kramhøft 2000).
Ifølge Jørgen Goul Andersen, professor i politik v/ Aalborg universitet, har samfundet de senere år
ændret sig til et tilskuerdemokrati, hvor borgerne er engagerede og kritiske, men hvor politikere har
svært ved at opfange tilråbene fra tilskuerpladserne (Goul Andersen 1996, s. 7). Dette tilskuerdemokrati er, hvad public journalism tilhængere netop ser som demokratiets krise. Ifølge Goul Andersen er
de traditionelle forbindelseslinjer mellem borgere og styre i nogen grad ”sandet til”. Partier og organisationer giver kun få og usikre signaler om, hvilken politik, borgerne ønsker. Medierne er heller ikke
pålidelige og bidrager ikke til den dialog mellem borgere og styre, der af mange opfattes som et ideal
(Goul Andersen 1996).
Det vil være en absurd tanke at vores samfund her i starten af det 21. århundrede reelt kan omdannes
til et direkte demokrati, hvor alle danske vælgere, cirka fire millioner, i fællesskab løser alle samfundsproblemer, men idéen om en større grad af vælgerdeltagelse og en større lytten til befolkningen
vil være mulig, og derfor vil et samspil mellem de to demokratiformer være ideelt. Et samspil, som på
nuværende tidspunkt er lidt af en gråzone og som derfor kræver ændringer af eksisterende kommunikationsforståelser og arbejdsmetoder mange steder i samfundet. Inden for journalistikken kan public
journalism være et af hjælpemidlerne i denne proces.

Forventningen til medierne
Danske borgeres hverdag er præget af samfundets hurtige tempo. Som Johannes Andersen skriver, så
giver hverdagen ikke meget overskud og tid til det fælles. Den smule tid og overskud befolkningen
har tilbage skal medierne bruge fornuftigt for at tiltrække borgernes opmærksomhed og engagement.
Hvis de brudstykker af politisk samtale der ifølge Andersen trods alt føres40 hakkes op i jagten på den
gode historie kan båndet til borgerne let komme til at flosse i kanten eller helt gå i stykker. Ifølge
Giddens er medierne selv tilbøjelige til at ødelægge den offentlige dialog der er mulig i medierne
gennem en evig trivialisering og personalisering af politiske emner (Giddens 2000). Og det virker
som om, at journalisterne selv er klar over problemet. Forskningsprojektet Politisk journalistik lavede
i 1998 en undersøgelse af hvilke forventninger politikere, journalister, embedsmænd og organisationer har til de funktioner, den politiske journalistik skal varetage og faktisk varetager, hvilke redskaber
40

Se afsnittet Tilpasningsreaktioner s. 41
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den bør anvende og faktisk anvender og hvilke journalistiske kompetencer der bør være gældende og
hvilke der faktisk gælder. Nedenstående tabel viser undersøgelsens resultat.

Bør i høj grad Er i høj eller
I hvor høj grad bør og er følgende funktioner gældende i eller meget høj meget høj grad
den politiske journalistik?
grad
% af alle
% af alle
For lidt af
Sikre lige adgang til offentlig debat
Objektivitet
Sikre og vedligeholde demokratiet
Udbrede viden som forudsætning for deltagelse i politisk debat
Afdække magtrelationer
Påpege virkninger af politiske beslutninger
Imødekomme efterspørgsel efter politisk stof
Fremlægge informationer relevante for den politiske beslutningsproces
Bidrage til løsning af samfundets problemer
Motivere til at deltage i den politiske debat
Være talerør for personer og grupper uden politisk indflydelse
Udøve kritik mod etablerede autoriteter
Formidle politisk stof til særlige grupper med specielle interesser
For meget af
Sætte temaer på den politiske dagsorden
Anvende politisk journalistik som form for politisk deltagelse
Være underholdende
Sætte fokus på enkeltsager og personer

72
70
73
75
83
85
71
46

12
10
18
21
32
37
27
21

27
27
31
61
21

5
8
12
50
12

60
10
16
40

70
37
43
86
(Tabel 1: Pedersen 1998, s. 302-303).

Ifølge forskerne er der næsten total enighed blandt de forskellige faggrupper om, hvad der er for lidt
af, dvs. hvilke forventninger der er i underskud, og derfor forhold, der med et kritisk blik bør forbedres. Undersøgelsen viser, at journalister på samme vis som politikere, embedsmænd, organisationer
og den resterende danske befolkning er klar over, at vægtningen af emner og vinkler ikke er i overensstemmelse med nogens forventninger. Som tabellen viser er der enighed om, at der er alt for meget
fokus på enkeltsager og personer. Evidens er som før nævnt en god måde at sikre nærværet til befolkningen, men overdrevet brug kan ifølge Kock medvirke til at befolkningen lukker af og mister tilliden
til medierne.
Undersøgelsen viser, at journalister er vidende om hvor der er mangler i den nuværende journalistik.
Blandt manglerne er også de dele af journalistikken, som befolkningen ifølge ovenstående modtagerundersøgelser, ser som problematiske. Der er altså ikke tale om at journalister og befolkning ikke taler
samme sprog. Forventningerne er de samme, og der er derfor god grund til at være optimist. Hvis
journalistikken forbedres så befolkningen i højere grad får adgang til den offentlige debat, tilbydes
mere baggrund, analyse og indsigt så de får et solidt grundlag for at kunne deltage i den politiske debat, får mere viden om konkrete løsningsforslag, så de ikke føler afmagt men kan tro på en reel løsning
og tilbydes flere nyheder som synes væsentlige og som i langt højere grad aktualiseres, konkretiseres
og vinkles så de knytter an til den enkeltes hverdag, så er der mulighed for at medierne kan genopnå
befolkningens tillid.
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Som det står opstillet her virker det som det nemmeste af alt at ændre et par arbejdsmetoder i journalistikken og dermed både genopnå befolkningens tillid og fremme den demokratiske dialog i samfundet.
Men så let er det bestemt ikke. Som journalistikken fungerer nu fungerer den ikke. En ændring af
journalisters brug af nyhedskriterierne vil hjælpe et godt stykke hen ad vejen, men det kræver en samtidig ændring af journalistikkens kommunikationsforståelse41 . Som Peter Bro skriver, så er det ikke
informationer vi savner i vores informationssamfund, men bedre kommunikation om disse informationer (Bro 1998). Befolkningens refleksive tilegnelse af viden betyder at begreberne vished og sandhed
ikke længere indgyder tillid – sandhed afhænger som bekendt af øjnene der ser. Mediernes traditionelle rolle som envejskanal for sandhed er ikke længere tillidsvækkende, i stedet er rollen som (tovejs)kanal for diskussion af sandhed i overensstemmelse med borgernes virkelighedsopfattelse.
Public journalism står helt i kontrast til den traditionelle journalistik i sin kommunikationsforståelse42 .
Public journalism kan betragtes som journalistikkens senmoderne opgør med gamle traditioner, systemer og autoriteter, i et forsøg på at finde sig selv og sin rolle i en tid, hvor borgerne er i færd med
samme opgør. Tidens type borger er aktiv, hvor han kan få direkte indflydelse og kan se en mening
med at deltage. Tidens type borger vil respekteres for sine meninger og inddrages i beslutninger og
derfor virker det direkte demokrati, hvor beslutninger tages direkte af de implicerede fremmende på
borgernes deltagelse. Deltagelse i offentlig debat på samfundsplan har de færreste en tro på nytter, da
systemerne er for stive og diskussionerne intet har med borgernes personlige liv at gøre.
Hvis den demokratiske debat skal blomstre op i medierne skal medierne muliggøre en dialog, hvor
borgerne føler at deres indsats nytter. Borgerne kan generelt ikke opnå direkte indflydelse via medie rne, men medierne kan give borgerne en følelse af at blive hørt så de dermed opnår en følelse af indflydelse.
Guidehunderollen
Medierne som portvagt kan kun fungere på basis af befolkningens tillid, ellers forsvinder mediernes
funktion som portvagt – og medierne med. Davis ”Buzz” Merritt skriver i bogen Public journalism
and public life (1998):
If people are not attentive to public life, if they continue to retreat into only private concerns, they will have
no need for journalists or journalism (Merritt 1998, s. 7).

Mediernes rolle som portvagt bør derfor ændre karakter fra at være en vagt med magten til at bestemme hvem der må føre monolog til en vagt med magten som fair-minded participant, hvis rolle det er at
sikre, at dialogen mellem ligeværdige dialogparter fungerer. What journalists should bring to the
arena of public life is knowledge of the rules – how the public has decided a democracy should work –
and the ability and the willingness to provide relevant information and a place for that information to
be discussed and turned into democratic consent (Merritt 1998, s. 97).
Public journalism ønsker ikke at afskaffe vagthunderollen, men ønsker i stedet at tilføre vagthunderollen nogle flere ansvarsområder. Jan Schaffer kalder den nye rolle, som public journalism har eksperimenteret med, for ”guidehunderollen”. En journalistik som både giver folk nyheder og information og
samtidig hjælper borgerne med at varetage funktionen som borger i et samfund. En journalistik som
udfordrer folk til at involvere sig, engagere sig og tage del i samfundets problemer (Schaffer43 ).

41
42

Se kapitlet Kommunikationsforståelser og journalistiske traditioner.
Se afsnittet De nye medier s. 28
Attack Dog, Watch Dog or Guide Dog - The Role of the Media in Building Community,
(www.pewcenter.org/doingcj/speeches/s_batonrouge.htm).
43
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Den teknologiske udvikling i informationssamfundet giver borgerne mulighed for selv at indhente
oplysninger og informationer på samme vis som journalister44 . Dette er også en grund til, at mediernes
rolle som portvagt bør ændre karakter, hvis borgerne fortsat skal føle at medierne spiller en essentiel
rolle i demokratiet.
Diskussionen om hvorvidt journalistikken skal agere vagthund eller guidehund er en diskussion som i
USA har rødder helt tilbage til 1920’ernes demokrati-diskussion mellem filosoffen John Dewey og
pressemanden Walter Lippmann om pressen, politikerne og borgernes roller i samfundet.
Debatten mellem Walter Lippmann og John Dewey
Både Lippmann og Dewey havde den opfattelse, at den samfundsmæssige og teknologiske udvikling
havde ændret demokratiets kår. Offentligheden var spredt, forvirret, fremmedgjort og pessimistisk,
fordi verden var blevet mere kompleks og offentligheden mere spredt. Løsningen på problemet havde
de dog to vidt forskellige bud på.
Lippmann havde i 1. verdenskrig erfaret, at borgerne var for uvidende og irrationelle til at styre noget
som helst, fordi de ikke var velinformerede nok. På baggrund heraf havde han den holdning, at samfundsledelsen burde overlades til en veluddannet og –underrettet elite, som kunne styre samfundet på
fornuftig vis. For ikke at denne samfundselite kunne tilrane sig magt på andres bekostning, mente han
at medierne skulle agere samfundets vagthund og holde et vågent øje med samfundseliten.
Deweys løsning på samfundsproblemet var derimod, at samfundet burde åbne op for en demokratisk
dialog med befolkningen. Ifølge Dewey ville de store samfundsbeslutninger før eller siden briste, hvis
ikke borgerne var involverede i kommunikationen og diskussionen omkring dem. Dewey mente, at
medierne skulle fungere som igangsættere af den offentlige diskurs og dermed bringe den politiske
offentlighed til live igen45 .
Diskussionen mellem Lippmann og Dewey kan ses som en diskussion af to modsatrettede kommunikationsopfattelser – den effektorienterede kontra den receptionsteoretiske opfattelse, som beskrevet i
kapitlet Kommunikationsforståelser og journalistiske traditioner. Lippmanns forståelse af samfundet
ligger tæt op ad denne effektorienterede kommunikationsopfattelse. Og som også Peter Bro kommenterer:
Grunden til at [borgerne] i realiteten er blevet passive modtagere af politisk information, er nemlig journalisternes, bevidste eller ubevidste, accept af den Lippmann’ske samfundsstyringsmodel. (…) hvor journalisterne er envejskanal mellem politikerne og borgerne (…) og hvor journalisterne blot er kanaler for transmission
af sandhed opnået et andet sted. Nemlig hos eksperterne (Bro 1998, s. 78).

Dewey mener, modsat Lippmann, at effektfuld kommunikation opstår i dialogen mellem samfundets
parter. Hans kommunikationsforståelse er meget lig den receptionsteoretiske, hvor produktion og udveksling af mening netop skabes i en dialog mellem teksten og dens modtagere, og hvor modtagerne
ses som aktive deltagere i denne proces.
Generelt kan man sige, at Lippmanns kommunikationsopfattelse har sat præg på eftertidens måde at
lave journalistik på. Public journalism derimod kan ses som et forsøg på at følge Deweys filosofi og
kommunikationsforståelse.
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Se afsnittet Interpersonelle massemedier s. 33
For nærmere uddybning af diskussionen se Lippmann (1922), Dewey (1927) og Bro (1998).
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Objektivitet
Den traditionelle journalistik arbejder ud fra en ideologi om objektivitet, hvorudfra journalister forstår
sig selv som neutrale formidlere af sandhed46 . Men journalisters valg og fravalg af historier, vinklinger
og valg af informanter osv. er subjektive valg set fra journalisternes side, hvilket umuliggør objektivitet. Journalisters valg og fravalg har direkte indflydelse på samfundet. The very act of choosing to
convey a fact or not convey it is an act of participation in public life (Merritt 1998, s. 96). Journalister
vil derfor altid, ifølge public journalism tilhængere, befinde sig subjektivt deltagende i forhold til samfundet; ikke objektivt beskrivende.
Journalistik bygger på subjektive valg og virkeligheden, som journalister vælger at vise den, vil altid
være en redigeret virkelighed. Dette betyder ikke at journalistikken ikke skal tilskynde objektivitet,
men journalisten skal ifølge public journalism befinde sig upartisk. Upartisk obje ktivitet er ifølge Steiner Kvale 47 en pålidelig viden, efterprøvet og kontrolleret, upåvirket af personlige holdninger og fordomme (Kvale 1997). Kvale henviser til objektivitet inden for kvalitativ forskning, men kravene er de
samme, hvad enten vi snakker om kvalitativ forskning eller journalistik. Hvis ikke journalisten på
samme vis som forskeren har gennemresearchet historien og gjort sig sine egne holdninger og følelser
bevidst, så resulterer historien i umiddelbare, ureflekterede og udokumenterede fortolkninger, og historien eller undersøgelsen er dermed ugyldig (Kristiansen & Bloch-Poulsen 1997).
Som tabel 1 viser så har journalister påpeget, at objektiviteten inden for deres fag er næsten ikkeeksisterende, trods ønsket om at den burde være højt prioriteret. Det viser at kravet om objektivitet er
vanskeligt at opfylde, især hvis vi taler om objektivitet som neutral formidling, hvilket befolkningen
godt er klar over. Kravet om upartiskhed spiller en meget større rolle hos befolkningen, viser både
Kock og Poulsens undersøgelser. I og med at den orden, der ifølge Pittelkow holdt sammen på samfundet for blot nogle årtier tilbage, ikke længere eksisterer, er den enkelte borgers personlige oplevelse
af, hvad der er meningsfyldt af afgørende betydning for den politiske holdning her og nu. Partiloyalitet
er derfor ikke længere dominerende (Pittelkow 2000) 48 . Både Kock og Poulsens undersøgelser viser, at
befolkningen ikke vil påduttes en bestemt politisk holdning, men ikke har noget imod at avisen viser
sit ståsted (Poulsen 1998 og Kock, work in progress). Ifølge Kock bør journalistikken påtage sig rollen
at være den troværdige vejleder, det vil sige den der sagkyndigt formidler indsigt i en sag samt fremlægger og kommenterer argumenter og fakta på begge/alle sider, så læserne selv har grundlag for at
finde en holdning – frem for ensidigt at anbefale en bestemt holdning (Kock, work in progress). Også
flere af debattørerne i ’Debatforum’ har samme holdning:
Min mening er, at journalisterne skal arbejde på deres opgave. Hvad de ser i deres øjne, og skal sige virkeligheden, men de skal ikke oplyse borgerne om deres kommentarer (Sara, bilag 2 s. 141).
Kan vi forlange at pressen bliver uafhængig? Vil vi betale for det? DR1 og 2 har den frihed (…) Vi har ca. 7
tv-kanaler og måske et tilsvarende antal aviser – det kunne måske løbe op i … rigtig mange penge at betale
for mediernes og dermed pressens frihed til at gøre arbejdet ordentligt. En dygtig engageret presse er en fornøjelse. Jeg er sikker på at også unge mennesker hellere ville have sådan én, hvis de fik lejlighed til at prøve
(Kai, bilag 2 s. 146).
Medierne skal ikke være styrende, de har et stort medansvar for, at folk er blevet trætte af politik (Vægten,
bilag 2 s. 135).

Den troværdige vejleder som Kock taler om er meget lig den rolle som public journalism tildeler journalisten som fair-minded participant – en ikke partsinteresseret deltager som sikrer at alle parter får
taleret. Som Theodore Glasser skriver: Journalism should advocate democracy without advocating
particular solutions (Glasser 1999, s. 8).
46
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Se afsnittet Befolkningen som mediebrugere s. 25
Professor i pædagogisk psykologi og leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling v/ Århus Universitet
Se også afsnittet Refleksiv tilegnelse af viden, s. 40
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Definition af public journalism
Filosofien og metoden public journalism er endnu så ny at den ikke er fuldt defineret. En præcis definition er derfor svær at finde. Jay Rosen, grundlæggeren af public journalism, har udtalt: We’re still
inventing it. And because we’re inventing it, we don’t really know what ’it’ is (Glasser 1999, s. 6). For
Theodore L. Glasser, amerikansk professor i journalistik v/ Stanford University vil en definition af
filosofien være lig en begrænsning af dens arbejdsmetoder.
Journalists, who accept the challenge of the philosophy will, as journalists always have, develop their own
rules over time and through experience. Giving more concreteness to the ideas (…) would limit the possibilities (Glasser 1999, s. 6).

Ligeså pointerer Davis “Buzz” Merritt at der ingen præcise retningslinjer er for praktiseringen af public journalism på nuværende tidspunkt. Der er brug for helt fundamentale forandringer af journalistikken, hvilket kræver lang tid, mange diskussioner og mange forsøg;
Journalism and public life did not reach their points of present decline quickly, and they will not recover
quickly. Those specific answers will have to be found over time and through earnest experimentation (Merritt 1998, s. 7).

Public journalism er altså endnu ikke nogen fuldt udviklet arbejdsmetode, og skal derfor mere ses som
en række praksisser end en definition. For det første kan public journalism ses som et argument for,
hvordan journalister bør agere, for at pressen som et hele måske på et tidspunkt får mulighed for at
genoprette befolkningens tillid og genforbinde med de læsere, seere og lyttere, der gennem tiden er
forsvundet væk (Rosen 1999). Hertil følger fire punkter:
Journalister bør hellere henvende sig til folk som borgere, potentielle deltagere i samfundet, i stedet for som
ofre eller tilskuere.
Journalister bør hjælpe samfundet med at omsætte sine problemer til handling i stedet for blot at blive informeret om dem.
Journalister bør hellere forbedre stemningen omkring offentlige diskussioner frem for blot at iagttage offentlighedens opløsning.
Journalister bør hjælpe samfundet med at blive velfungerende, så det bliver interessant at tage del i.
(Rosen 1999, s. 22).

Public journalism kan også ses som et eksperiment - en måde at bedrive journalistik på, som svarer til
det ovenstående argument. Et eksperiment hvor journalister prøver at bryde ud af de etablerede rutiner
og skabe en anderledes form for bidrag til det offentlige liv. Herudover kan public journalism ses som
en bevægelse; et løst netværk af praktiserende journalister, forhenværende journalister, akademikere
og andre ligesindede folk som ønskede at medvirke til rejsningen af en ny åndelig reform, og public
journalism kan ses som en debat inden for journalistikken, om journalistikkens rolle i en tid med problemer. Sidst men ikke mindst kan public journalism ses som et vovestykke; en ikke forud fastlagt og
eksperimenterende søgen mod en anden slags presse. Der var ingen fra start fastlagte mål og ingen
klare succesformler. Der var heller ikke nogen af de deltagende parter der vidste, hvor deres søgen
kunne føre hen (Rosen 1999, s. 22-23).
På nuværende tidspunkt hvor public journalism endnu kun er på begynderstadiet findes der ingen præcis definition og ingen bestemte metoder. Men hensigten med public journalism ligger fast: ønsket er
at genoprette befolkningens tillid og styrke mediernes muligheder for at genoptage forbindelsen til de
læsere, seere og lyttere, der gennem tiden er forsvundet væk.
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Skeptikere kalder public journalism for gammel vin på nye flasker, fordi der som sådan ikke er noget
nyt i metoden. Egentlig trækker den blot på brugen af de klassiske genrer og de tilhørende nyhedskriterier, men kritiserer journalisters nuværende brug af dem. Public journalism kan ses som et forsøg på
at trække fortidige journalistiske dyder frem igen ved eksempelvis at være til primært for borgerne, i
stedet for annoncørerne. Public journalism er, ifølge Jay Rosen, designet til at opløse sig selv og med
tiden blive ”bare god journalistik”, som man i redaktionslokalerne, auditorierne og blandt modtagerne
måske ikke kender oprindelsen af, fordi metoden er blevet en naturlig del af den måde, pressen tænker
og arbejder på (Bro 1998).

Public journalisms forhold til nyhedskriterierne
Jo stærkere og jo flere nyhedskriterier en historie opfylder, jo
højere vil den blive prioriteret ifølge den traditionelle
journalistik, og sådan er det også inden for public journalism. En
af forskellene på de to metoder er, at public journalism har
udvidet antallet af nyhedskriterier. Public journalism seek to
The ideology of mainstream journalism is, when there is conflict, there is
examine where community players agree on something as well
news when there is no conflict,
as where they disagree. That’s new (…) it seeks to go beyond
there’s no news. That is ideological.
It is out of touch with how people
covering an event, a meeting or a controversy. It tries to convey
experience life
knowledge – not just news developments. It’s about covering
(Fallows 1996, s. 264).
consensus as well as conflict. Success stories as well as failures.
Solutions stories that may help other communities deal with
difficult issues (Schaffer49 ). Denne udvidelse stemmer overens med borgernes ønsker ifølge undersøgelserne Måske-læserne, Gode Nyheder samt ’Debatforum’.
If a dog biting a man is not news but a man biting a dog is, then news is what is odd or different; what is
normal or the same time is not newsworthy. That means that most of life is not news and, therefore, rarely
becomes part of the public conversation. If Walter Lippmann (1922) correctly described news as the spotlight, then most of life remains in the dark. If news is just what breaks the surface, then what remains below
will go untold or undetected. If news is timely, then much of what happened the day before yesterday is not
news. If news is important or significant, then the unimportant or insignificant do not qualify. That means, in
turn, that most of what people do is considered unimportant and insignificant. If news focuses on conflict and
change, then peace and stability are not news. If news is basically “what went wrong”, then most of what is
right will not make the news. If most news is made by people who are important, then the rest of us are unimportant because, by definition, we rarely make news. Are we willing to live with the social consequences
of these messages? (Rob Anderson 1994, s. 40).

Medierne forsøger i disse år at gøre meget for at opnå befolkningens sympati og hente de forsvundne
seere, læsere og lyttere tilbage. Medierne lægger vægt på, at borgerne skal inddrages som eksempler
eller som holdningsmarkører. Ligeledes handler flere og flere dokumentarprogrammer om almindelige
menneskers særprægede liv. Som jeg var inde på i afsnittet Nærvær eller synligt bevis savner borgerne
generelt mere nærhed i journalistikken i form af tilknytning til deres egen hverdag. Fortalerne for public journalism ønsker på baggrund heraf, at medie rne bør dække modtagernes reelle informationsbehov frem for at fokusere på det sensationelle og underholdende, og derfor i højere grad tage afsæt i de
problemer borgerne slås med i hverdagen.

49

Attack Dog, Watch Dog or Guide Dog - The Role of the Media in Building Community,
(www.pewcenter.org/doingcj/speeches/s_batonrouge.htm).
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Traditional political reporting requires a lot of time spent with politicians, getting to know them. Public journalism is investing that time and hard work in communities that don’t normally get that kind of attention
(McCaa 2000).

De nyheder som public journalism fortalerne forstår som væsentlige nyheder er dermed de nyheder
som borgerne ser som relevante.
Mediernes nuværende fokus på borgerne i offerroller og politikere og andre i bøddelroller er ikke nogen forudsætning for dialog, tværtimod. Dermed vises kun det stereotype magtforhold i samfundet –
og public journalisms hensigt er at genoplive den offentlige dialog blandt befolkningen. Som skrevet
ovenfor er en af public journalisms standpunkter, at journalister hellere bør henvende sig til folk som
borgere, potentielle deltagere i samfundet, i stedet for som ofre eller tilskuere.
Ifølge Rob Andersson har medierne et stort dilemma;
News is what people talk about, and news makes people talk. Yet newspapers publish millions of words that
stimulate little talk and no interest, and to the extent that people quit reading or attending to the news that is a
profound dilemma (Rob Anderson 1994, s. 36).

Mange nyhedshistorier har en konflikt som omdrejningspunkt, hvilket er naturligt i et demokratisk
samfund. Men mange konflikter fortælles i en forenklet sort/hvid form, som ikke lægger op til dialog
om samfundets problemer, men i stedet lægger op til en afmagtsfølelse hos befolkningen. Ifølge public
journalism tilhængerne bør journalister i højere grad forbedre stemningen omkring offentlige diskussioner frem for blot at iagttage offentlighedens opløsning, og dette sker ved i langt højere grad at give
befolkningen indsigt, overblik og uddybning i forbindelse med fremlæggelsen af samfundets konflikter, så borgerne har et grundlag for i fællesskab at løse problemerne .
Ifølge Jan Schaffer dækker journalistikken traditionelt to sider af en sag for at gøre historien fair og
balanceret. Public journalism tilhængere ser dog ikke denne metode som særlig balanceret. Balance is
in the middle not at the extremes. Civic journalists try to ensure that all the people affected by the
issue – all the stakeholders – have a voice in the story, not just the proponents of the most extreme
viewpoints who send us their press releases. And they are not afraid to report on ambiguity, when
people are still working out how they feel (Schaffer50 ).
Journalister personliggører ofte konflikter for at gøre dem mere nærværende for borgerne, men borgerne er generelt mere interesserede i hvilke forskellige værdier der ligger bag parternes forskellige
handlinger eller udtalelser. Ifølge public journalism er det derfor ikke de konkrete personer, journalisterne bør dække, men i stedet de værdie r (eller menneskesyn) der ligger bag personernes handlinger
eller udtalelser. Dem har borgerne mulighed for at sætte op imod egne værdier, og dermed får historien en relevans for den enkelte borger på trods af historiens på overfladen manglende relevans og nærhed (Schaffer51 ).
Ligeledes lægger journalistikkens vægt på sensationer ikke op til en engagerende og nærværende debat om det samfund vi lever i, hvilket af public journalism tilhængerne ses som en af de grundlæggende præmisser for nutidens journalistik.
Public journalisms forslag til, hvordan en ændring i journalistikkens praksis kan genskabe befolkningens tillid og dermed forbedre den offentlige dialog er meget lig Anthony Giddens’ forslag, som han
har diskuteret i sin bog En løbsk verden (2000). Ifølge Giddens er demokratiet paradoks at samtidig
50
51

Ibid.
Ibid
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med at demokratiet breder sig ud over verden, finder man en udbredt desillusionering med hensyn til
de demokratiske processer i de ældre demokratier, som resten af verden formodes at kopiere. For at
genskabe tilliden er Giddens forslag at der skal ske en demokratisering af demokratiet, som han kalder
det. At demokratisere demokratiet betyder at man gennemfører en effektiv decentralisering af magten
(…). Det forudsætter også ofte at man reformerer forfatningen og sørger for større gennemsigtighed i
politiske anliggender. Vi må også være parate til at eksperimentere med demokratiske procedurer,
navnlig hvor disse kunne være med til at bringe de politiske beslutninger tæt på borgernes dagligliv.
Nok kan borgerhøringer eller elektroniske folkeafstemninger ikke erstatte det repræsentative demokrati, men de kan være et nyttigt supplement (Giddens 2000, s. 72).
Giddens tænker som skrevet ikke primært på en ændring inden for journalistikken, når han taler om at
demokratisere demokratiet, men hans idéer er ligeså brugbare i forbindelse hermed. Kun ved at bringe
de politiske beslutninger og journalistikken herom tættere på borgernes dagligliv er der mulighed for
at engagere befolkningen i den samfundsmæssige debat som aktive borgere i stedet for som passive
forbrugere.

Opsamling
Med den liberale presseteori fulgte de traditionelle nyhedskriterier som journalistikken har brugt helt
op til i dag – dette på trods af at journalistikken gik væk fra den liberale presseteori for godt fyrre år
siden. Fundamentet til public journalism blev støbt da den deltagelsesdemokratiske presseteori opstod
for et par årtier siden og public journalism bygger på et fundament – både i sin kommunikationsforståelse og i sin arbejdsmetode – som stemmer overens med befolkningens forventninger til medierne i det
senmoderne samfund. De traditionelle nyhedskriterier er stadig væsentlige kriterier set fra borgernes
side, men brugen af dem må ændre karakter, hvis den deltagelsesdemokratiske presseteori med fokus
på mere direkte demokrati skal kunne få fodfæste. Som nyhedskriterierne benyttes nu virker de ikke
troværdige på befolkningen og i værste fald kan en fortsættelse af denne vej medføre befolkningens
totale afmagt.
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Afsluttende diskussion
Jeg vil i denne afsluttende diskussion vurdere idéerne bag mit ideelle public journalism projekt Et
Skridt på Vejen… og derudfra diskutere mediernes reelle muligheder for at skabe debat om kommunalvalget med befolkningen som aktive deltagere.
En af forudsætningerne for at idéerne bag Et Skridt på Vejen… overhovedet kan få en chance for at
blive taget op til overvejelse er, at journalister og deres arbejdsgivere er med på idéen om at skabe en
anderledes form for journalistik. Undersøgelsen lavet af forskningsprojektet Politisk journalistik 52
viser, at danske journalister er klar over, at deres nuværende formidlingsmetoder hverken stemmer
overens med modtagernes forventninger eller deres egne for den sags skyld. Kritikken af mediernes
formidling er nu også nået ind i journalisternes egne rækker. Dette på et tidspunkt hvor især avisernes
oplagsnedtur tager fart som aldrig før, hvor aviser lukker og hvor arbejdsløsheden for journalister er
rekordstor, og dette på et tidspunkt hvor journaliststanden er udråbt af de danske borgere som en af de
mest utroværdige faggrupper i Danmark og borgerne er blevet passive forbrugere af nyheder og har
mistet interessen for at deltage i samfundsmæssige diskussioner.
De ansvarlige for den danske medieverden har fået øjnene op for at journalistikken er i krise. Sidste år
kørte Berlingske Tidende en debatserie med titlen Medierne under lup, hvor journalister og akademikere diskuterede tidens journalistik. Ligeledes har De Danske Dagblades Forening i samarbejde med
År 2000 Fonden53 i foråret startet et projekt under navnet Pressen i demokratiet – demokratiet i pressen, hvor blandt andet journalister, forskere og politikere debatterer samspillet mellem pressen og demokratiet. Men det er ikke kun snak det hele. En række danske medier og journalister er godt på vej til
at indarbejde de nye muligheder for interaktivitet og kommunikation med modtagerne i form af blandt
andet public journalism projekter. Næste skridt er ifølge journalist og fagmedarbejder ved Center for
Journalistik og Efteruddannelse, Steen K. Rasmussen, at få den interaktive kommunikation til at fungere som en helt naturlig del af stort set al journalistisk produktion (Rasmussen54 ). Ifølge Nikolai
Kampmann, journalist og nuværende direktør for avisen Weekend Nu55 , forekommer det instinktivt
rigtigt at skabe en avis der engagerer sine læsere; hvor borgerne bliver brugt som kilder og hvor der
bliver taget udgangspunkt i borgernes problemer. Hvis journalistikken er god nok og notorisk henvender sig til dem, den altid burde henvende sig til, nemlig til læseren, og ikke til politikeren, så er der
selvfølgelig også et marked for den. Mange medier har, uden måske rigtigt at ville det, men sådan som
udviklingen har været igennem halvfemserne, fjernet sig fra hvad deres berettigelsesgrundlag burde
være, og dermed opstår der selvfølgelig også en lede i befolkningen over hvad fanden aviserne og tvstationerne lægger frem foran dem (Bilag 1 s. 102).
En anden væsentlig forudsætning for at et projekt som Et Skridt på Vejen… overhovedet kan komme
på tale er, at borgerne har interesse for at deltage, og det er der en potentiel chance for, hvis politikere
og journalister begynder at tage borgerne alvorligt, informere dem, lytte til dem, respektere deres meninger og inddrage dem i deres overvejelser. Min tilgangsvinkel i Et Skridt på Vejen… kaldes af Jeremy Iggers for Journalistik med offentligheden56 . Denne public journalism tilgangsvinkel engagerer
befolkningen som aktive parter i nyhedsbearbejdningsprocessen. Den forsøger at skabe en dialog mellem borgerne med mulighed for at høre forskellige synspunkter og med fokus på at søge efter løsnin52
53

Se afsnittet Forventningen til m edierne s. 62
En fond dannet af Fo lketinget for at markere årtusindeskiftet.
Brobygning mellem medieøer,
(www.cfje.dk/cfje/Vidbase.nsf/4b13051d35e74553c12566dd0051a249/104b3195).
55
Avisen Weekend Nu har som den første danske avis skabt et helt koncept som bygger på public journalism principper. Avisen udkom
første gang 31. august 2001.
56
Se afsnittet To overordnede tilgange til public journalism s. 30
54

71

Afsluttende diskussion

ger. Ved hjælp af denne metode gør journalisterne sig selv til et redskab der forøger befolkningens
mulighed for at arbejde sammen om at løse fælles problemer eller fuldende fælles mål (Iggers 1998).

Problemidentifikationsfasen
Ifølge Arthur Charity (1995) forløber denne tilgangsvinkels metode i tre faser. Første fase er proble midentifikationsfasen, anden fase er debat- og løsningsfasen og tredje fase er den afsluttende netværksfase.
Jeg ønskede at inddrage borgerne i mine overvejelser lige fra starten for at vække deres interesse. Jeg
lod borgerne bestemme hvilke samfundsemner de ønskede taget op i en konstruktiv, omfangsrig og
saglig debat (…) Ideen var at borgerne skulle skrive, e-maile eller ringe til vores fælles redaktionslokale med deres idéer og ønsker. Ifølge Charity er problemidentifikationsfasen netop fasen hvor journalisterne indsamler og vinkler materialet omkring et emne. Metoden bruges til at give journalister en idé
om, hvad der skal dækkes og hvordan. Desuden delagtiggører metoden borgerne på en sådan måde, at
de ifølge Nikolai Kampmann føler, at de har været medbestemmende i hele processen og derfor ikke
bagefter kan brokke sig over journalistikkens ringe kvalitet: (…) hvis du selv har været med til at præge artiklerne, så kan du ikke samtidig brokke dig over, jamen i øvrigt så var det ikke det jeg ville og
jeg synes stadig det er noget værre lort (Bilag 1 s. 103).
Andre public journalism valgprojekter har løst problemidentifikationsfasen på anden vis. Ved kommunalvalget i 1998 dækkede Århus Stiftstidende og Fyns Stiftstidende begge valget ved hjælp af public journalism. Århus Stiftstidende fik Dansk Markedsanalyse til at undersøge, hvilke emner der særligt interesserede borgerne. Fyns Stiftstidende fik samtlige samfundsklasser på alle gymnasier på Fyn
til at gå fra dør til dør hos 3.500 læsere for at stille dem spørgsmål om deres lokalområde, om deres
syn på politik m.m.
Ifølge Nikolai Kampmann vil Weekend Nu i dækningen af det forstående kommunalvalg lave eksempelvis en fokusgruppeundersøgelse. Invitere borgerne ind og udspørge dem om, hvad de synes er vigtigt. Så vil vi koge det sammen, så får vi nogle indtryk. Det kan være ældreplejen, det kan være at der
er for få skoler, det kan være at der er for få parkeringspladser, det kan være trafikforholdene. Det
kan være så mange ting (Bilag 1 s. 105).
Problemet med at lave en fokusgruppeundersøgelse kan ifølge Iggers være, at det kun er få og udvalgte borgere der får mulighed for at tage aktivt del i processen, mens størstedelen af borgerne må forblive udenforstående. Metoden er dog en aktiv måde at få borgerne til at deltage modsat min metode,
hvor borgerne blot bliver opfordret via medierne til at skrive, e-maile eller ringe ind med forslag. Når
borgerne skal lære at komme frem med deres ønsker og engagere sig offentligt efter mange års
passivitet kræver det mere end blot en opfordring. Borgerne skal hjælpes på vej og hertil kræver det
metoder som fokusgruppeinterviews eller personlig henvendelse hjemme hos borgerne.
I mit oplæg til deltagerne i ’Debatforum’ i uge 20 beskrev jeg USA’s første public journalism valgprojekt; We the people. Projektet som er meget lig Århus Stiftstidendes foregik på den måde, at Davis
”Buzz” Merritt fik foretaget en meningsmåling, hvor et repræsentativt udsnit af indbyggerne i byen
blev spurgt om, hvilke ti emner de var mest optagede af. De ti emner borgerne valgte blev dernæst
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taget under grundig behandling af avisen (Bro57 ). Flere af deltagerne i ’Debatforum’ virker positivt
stemt for denne metode (Bilag 2: Vægten uge 20, Wumi uge 20, Hanne uge 20, Jens uge 20).
I selve problemidentifikationsfasen skal journalisterne ifølge Charity også ruste borgerne til den efterfølgende diskussion af debatemnet. Journalisterne skal i denne fase sikre, at sagens mange sider bliver
beskrevet og forklaret og at borgerne får tilstrækkeligt mange informationer om emnet før de skal påbegynde en diskussion. Jeg har ikke indarbejdet en sådan delfase i projektet Et Skridt på Vejen… da
min idé er, at den nødvendige viden journalisterne skal forsøge at give borgerne, for at de kan føre en
saglig debat og for at forstå og veje de udtalelser som politikere og eksperter kommer med, vil blive
givet i selve projektets debatfase, hvor journalisterne vil undersøge, uddybe og diskutere de delemner
som projektet vil koncentrere sig om.

Debat- og løsningsfasen
Anden fase af et public journalism projekt er debat- og løsningsfasen, hvor journalister begynder at
koncentrere sig om at opdrive lø sningsforslag på problemerne og skabe debat om disse. Journalisterne
skal i denne fase give borgere, politikere og eksperter spaltemillimeter og indslagssekunder til også at
fremkomme med konstruktive forslag (Bro58 ).
Hvem kan deltage?
I Et Skridt på Vejen…deltager alle borgere i projektet – dette har i hvert fald været mit ønskede mål.
Men som skrevet i indledningen vil der være borgere som på ingen måde ønsker at deltage i det fælles.
Disse borgere kan medierne ikke nå, men medierne skal forsøge at nå ud til de borgere som føler et
behov for at få en større viden og ønsker at deltage i det fælles, men som på nuværende tidspunkt ikke
føler sig talt til via mediernes formidlingsform. Mange mennesker i Danmark er aktive i nærdemokratiske sammenhænge, men ikke når det gælder samfundsmæssige diskussioner. Borgerne føler ikke at
beslutningerne der tages har noget med deres personlige liv at gøre og har nogen reel indflydelse derpå. Men udsagn fra deltagerne i ’Debatforum’ viser, at borgerne trods passiviteten har stor interesse
for politiske og samfundsmæssige spørgsmål og gerne ønsker dialog. På Weekend Nu er målgruppen
de engagerede læsere. Folk der vil gøre en forskel. Folk der interesserer sig for samfundsudviklingen,
lige meget om det er inden for den traditionelle politiske skala eller inden for bestemte lokalområder.
Weekend Nu ønsker at gøre dem som har anlæg for passivitet, aktive ved at prøve at hjælpe dem med
at debattere (Bilag 1).
Mediernes traditionelle forståelse af sig selv som vagthund med magt til at vise sandheden og forståelse af sine modtagere som ofre for systemernes magt, er et typisk deterministisk syn, som ikke lader
mennesket have en fri vilje, men hvor vi styres af udefrakommende faktorer. I det senmoderne samfund er befolkningen dog ikke længere styret af udefrakommende faktorer. Vi er, som Giddens skriver, producenter og reproducenter af vores omgivende samfund. Strukturen er ikke determinerende for
det senmoderne menneske. Strukturer produceres af individet selv og bliver dermed rammen for vores
handlinger. Som mennesker er vi aktive og indsigtsfulde medproducenter og potentielle forandrere af
det omkringværende samfund. Denne forståelse af individet findes også i filosofien public journalism
og hos Weekend Nu. Ifølge Kampmann ser Weekend Nu ikke borgerne som ofre for systemets magt.
Vi mener at alle folk har mulighed for at påvirke deres liv i en positiv retning (Bilag 1 s. 98). Borgere
57

Public journalism – historien, holdningerne og håndværket bag den nye aktivistiske journalistik,
(www.cfje.dk/cfje/Vidbase.nsf/4b13051d35e74553c12566dd0051a249/1c4a7bd6e).
58
Ibid.

73

Afsluttende diskussion

der føler sig som ofre, og som ikke selv tror på, at de selv kan skabe forandringer, disse mennesker
ønsker ikke at deltage i demokratiske beslutningsprocesser og disse mennesker mener Kampmann
derfor ikke, at man kan hjælpe via en engagerende journalistik.
For de mennesker der tror på, at de selv har mulighed for at påvirke deres eget liv nøjes Weekend Nu
ikke med at beskrive begivenhedsforløb, men tager et skridt videre i et forsøg på at hjælpe borgerne
med at komme videre og finde en løsning som aktive og indsigtsfulde medproducenter og potentielle
forandrere af de omgivende strukturer.
I debat- og løsningsfasen har journalisterne som ”fair-minded participants”, ifølge Charity, ansvar for
at holde debatten på rette kurs ved blandt andet at præsentere borgerne for forskellige valgmuligheder,
give dem fyldestgørende information om hvad konsekvenserne af et valg bliver, skabe en tovejskommunikation mellem befolkningen, politikerne og eksperterne og skabe et rum for debat af forskellige
holdninger (offentlige lokaler, debatsider i avisen, debatfora på internettet og lignende) som bygger på
fællesskab frem for fjendskab.
Problemløsende dialog
I Et Skridt på Vejen… satte medierne fokus på ét emne, som borgerne så som konfliktfyldt og gerne
ville finde løsninger på, og dette emne blev integrationsdebatten. Overordnet kan man inddele public
journalism projekter i to kategorier: Valgkamps- og hverdagsprojekter. At fokusere på ét emne under
en valgperiode er ikke realistisk og ikke dækkende i et valgkampsprojekt. At tage fokus på ét emne er
mere benyttet i mediernes hverdagsprojekter, som forsøger at skabe debat om et konfliktfyldt emne og
finde mulige løsninger i samarbejde med befolkningen. JP København lancerede i 1998 et public journalism inspireret projekt kaldet Den Skæve Skole; et projekt som forsøgte at aflive myter om tosprogede elever59 . Ligeledes gennemførte Midtjyllands Avis et public journalism projekt med fokus på forbedring af hjemmeplejen i Silkeborg. Et projekt hvor alle med interesse for ældreplejen kunne deltage,
dette være sig både de ældre selv, pårørende, eksperter, ældreråd og andre ganske almindelige borgere.
Et af kritikpunkterne af public journalism er, at journalister begynder at agere advokat for borgerne.
Hertil siger Nikolai Kampmann: Jeg kan forstå at det jo aldrig har været meningen og det har heller
aldrig været vores intention (Bilag 1 s. 98). Weekend Nu kunne ifølge Kampmann godt vælge at sætte
fokus på et givent emne i tre, fire, fem måneder. Det kunne man godt tænke sig. Og som jeg ser det er
udlændingedebatten et af de bedste emner, der dækker samfundet bredt, og vi har brug for et bredt og
kvalificeret niveau hele tiden (Bilag 1 s. 100).
Ifølge Marianne Hansen60 kan og skal public journalism ikke forstås som kampagnejournalistik. Kampagnen, som journalistisk form, har et ganske bestemt mål, der forfølges (Hansen61 ). Et af kriterierne
inden for public journalism er netop, at journalisterne skal holde debatten på rette kurs ved blandt andet at præsentere borgerne for forskellige valgmuligheder og give borgerne fyldestgørende information om hvad konsekvenserne af et valg kan blive. Borgerne skal have fremlagt dokumentation, der
giver dem mulighed for at forholde sig og tage stilling. Og derved har public journalism et andet formål med sine projekter end kampagnejournalistikken.
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Måske er det her den størst danske misforståelse om public journalism er. At public journalism er kampagne
eller ensidig dyrkelse af de historier, som man ved, mediernes brugere gerne vil have (Hansen62).

Ifølge fortalerne for public journalism handler public journalism heller ikke om at levere positive historier eller om at droppe konflikthistorier. Det handler om problemløsning. I Et Skridt på Vejen…
fokuserede jeg på, at det var vigtigt at være opmærksom på også at vise de mange positive integrationshistorier der findes for at vise befolkningen at det nytter at arbejde for bedre integration. Tv-avisen
tog i dette projekt initiativ til kommunale integrationsprojekter som skulle få borgerne til at samarbejde på tværs af forskelligheder i religion og kultur for at lære hinanden bedre at kende og dermed få
vendt nogle af integrationsbekymringerne til glæder.
Ifølge Jay Rosen handler public journalism ikke om gode nyheder eller om at muntre folk op. Den
mener, at det er muligt for medierne – uden at forsøge at rapportere en illusorisk konsensus eller lade
som om, at konflikter ikke eksisterer – at være langt mere assertiv i arbejdet med at fremme en form
for offentlig dialog, der kan hjælpe os fremad, hvad enten ”os” henviser til et lokalsamfund plaget af
kriminalitet, en by, der ønsker at sikre sin økonomiske base, eller en nation, som debatterer positiv
særbehandling (Hansen63 ).
I foråret skabte JP København, Københavns Radio og TVDanmark/Lokal Rapporten Projekt Brobygger; et projekt med fokus på integrationsprocessen i hovedstadsområdet. Idéen med projektet var at
sætte fokus på de gode integrationseksempler, gode projekter og andre tiltag der peger fremad, og
viser at integrationen af de nye danskere kan lade sig gøre (Rasmussen64 ). Gerd Maria May, journalist
fra TVDanmark/Lokal Rapporten, udtalte i forbindelse hermed; jeg oplever det sådan at vi med brobygger-projektet skaber en mere naturlig balance i forhold til virkeligheden. Det er ikke en reel
afspejling af virkeligheden, når vi udelukkende fokuserer på konflikter og problemer med indvandrere
og flygtninge. De er der naturligvis også – og dem skal vi ikke glemme. Men der er også de gode eksempler, de positive historier. Og dem har vi det med at glemme som journalister på evig jagt efter
konflikter og ballade (Rasmussen65 ). Dog er det ifølge Ole Sønnichsen fra JP København vigtigt, når
medierne i projektet peger på en masse succeshistorier, samtidig at gøre det klart for læserne at proje ktet nødvendigvis ikke afspejler hele sandheden. Man er nødt til at holde en balancegang, hvor man
peger på at der også er problemer (Rasmussen66 ).
Svært at skabe rum for demokratisk dialog
I Et Skridt på Vejen… afholder regional- og lokalaviserne samt lokaltv-stationerne borgermøder i
hver enkelt kommune, hvor borgerne får mulighed for at stille de opstillede kandidater spørgsmål vedrørende integrationsproblematikken. Sådanne borgermøder bliver også brugt i virkeligheden. For tiden
benytter blandt andet TV-Østjylland denne metode i sin valgdækning op til kommunalvalget. Hver uge
er der arrangeret et borgermøde et sted i amtet med fokus på et konfliktfyldt emne, hvor borgerne kan
diskutere med politikerne og høre deres løsningsforslag.
Denne slags ansigt-til-ansigt møder kan være givende også for medierne selv, som efterfølgende kan
bringe reportager derfra i medierne. Flere af deltagerne i ’Debatforum’ reagerer positivt på denne måde at delagtiggøre borgerne;
Jeg tror, at jeg vil blive motiveret, da det er mine holdninger der bringes i fokus. Jeg vil klart være mere interesseret i hr. og fru Jensens opfattelser og synspunkter og politikernes respons her på frem for almindelig
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dansk valgflæsk. Vel og mærke hvis politikerne måske hjulpet af journalisterne, kan afstå fra at forholde sig
bedrevidende og nedladende (Hanne, bilag 2 s. 129).
Jeg tror det kunne virke i Danmark. Bymøder og workshops ville sikkert tiltrække nogle. Jeg ville muligvis
selv deltage (Vægten, bilag 2 s. 134).

Der er dog flere problemer med metoden, som også Hanne flygtigt kommer ind på i det forrige citat.
Politikerne skal formå ikke at forholde sig nedladende og bedrevidende. Og dette gælder ligeledes
andre deltagere i debatten. Men dette kan være svært i offentlige samtaler orienteret mod problemlø sning mellem borgere med meget forskellige værdier. Michael Schudson, professor i kommunikation
og sociologi ved University of California, skelner mellem to typer af dialoger: homogene og heterogene. Den homogene dialog vil oftest være at finde i familiære samtalesituationer eller mellem venner. I
en sådan samtale mellem fortrolige parter har alle mulighed for at prøve deres synspunkter af; også
synspunkter som måske ikke vinder fuld tilslutning. Men de gør det ud fra en klar viden om, at de er
enige om det væsentligste, og at de holdninger, de har til fælles, vil gøre sådanne eksperimenter ufarlige (Schudson 2001, s. 79).
Borgermøder og andre offentlige møder kan derimod beskrives som heterogene dialoger. Heterogene
dialoger er ifølge Schudson ægte offentlige samtaler (Schudson 2001, s. 79) som ofte indbyder til konflikt, idet borgerne taler med andre borgere, som de ikke kan være sikre på at dele synspunkter eller
værdier med. I disse samtaler er der ingen mulighed for venskabelig afprøvning; i sådanne situationer
straffes man for at udtrykke usikkerhed og tvivl, og man belønnes for at tale med overbevisning og
sikkerhed (Schudson 2001, s. 79).
Flere af deltagerne i ’Debatforum’ forholder sig kritisk til idéen om borgermøder. Jens skriver: Om det
er det i oplægget beskrevne rum, der er løsningen ved jeg ikke. Jeg er skeptisk, men jeg vil gerne give
det en chance. (…). Det rum debatten foregår i – hvad enten det er et tv-debatprogram på en time
eller et par timer i et forsamlingshus – gør det nemt for usaglighed i form af letsælgelige punchlines
(…). Ligeledes gøres livet surt for indlæg, der bygger på faktuel saglig og tidskrævende argumentation/diskussion (…). Jeg tror det er de to forudsætninger, saglighed og forståelse, der er nøglen til engagement og konstruktiv debat, ikke om det foregår på gaden, i tv eller i familien (Jens, bilag 2 s. 134).
Også Kai giver udtryk for den offentlige samtales problemer:
Der er mange diskussionsdeltagere der ville have det bedst hvis de andre gik hjem. Så kunne de uden frygt
for at blive afbrudt, få sagt deres (urokkelige) mening. Der er meget få diskussionsdeltagere der diskuterer
for at blive klogere. De diskuterer for at gøre de andre klogere, og de hører ikke efter hvad de andre siger; det
er der ingen grund til. Derfor når man ikke frem til nogen løsninger, og man får kun sat streg under mange,
store problemer (Kai, bilag 2 s. 130).

Ifølge Schudson er der intet i selve samtalen der nødvendigvis fører til demokrati. Det, der gør samtalen til et muligt redskab for demokratisk styring, er de normer, der styrer den. Ligeledes mener Tommy at det der er afgørende for om demokratiet kan udvikles til et nærdemokrati, er hvorledes medierne
og beslutningstagerne inddrager borgerne (Tommy, bilag 2 s. 152).
Hvis journalister skal sikre fremgang og konstruktiv konfliktløsning i debatterne er journalisternes
egen rolle som ”fair minded participants” meget vigtig. Da offentlige samtaler mellem borgere og
politikere er præget af uligeværdighed er det vigtigt, at journalisterne er til stede for at hjælpe de personer, der har svært ved at føre ordet og som ellers vil blive umyndiggjort af de velformulerede
(Schudson 2001). Som Vægten også er inde på, så er der dog mange borgere der slet ikke ønsker at
udtrykke sig, eller ikke kan udtrykke sig, i større forsamlinger og disse personer vil journalisternes
arrangerede borgermøder ikke kunne nå (Vægten, bilag 2). Her skal der andre formidlingsmetoder i
brug for at give borgere, der ønsker at indgå i dialog, mulighed for at tage del i det fælles.
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Ifølge Nikolai Kampmann fra Weekend Nu kan en løsning være at skabe et diskussionsforum kun for
borgerne. Et forum, hvor borgerne kan diskutere politik og komme frem med deres holdninger uden at
være bange for at stille en politiker eller en ekspert et dumt spørgsmål.
Det vil sige at du kan sidde i et forum på fem, ti, femten mennesker eller hvordan vi nu laver det, om det så
er virtuelt on-line eller om vi sætter dem ned fysisk og laver sådan nogle læserarrangementer, så sidder vi så
og snakker, og vi, journalisterne, vil bare være sådan nogle ordstyrere. Men det kræver jo også, at de passive
vil det, om jeg så må sige. Men mange gange er folk jo passive, fordi de ikke tror de ved noget, og derfor,
hvis de overhovedet skal komme i gang, så skal de tale med nogen der er på deres eget niveau. Men så er det
vores tro, lige som også erfaringerne er fra USA, at så har selv surferdrengene fra Californien faktisk ret
mange meninger om deres samfund. De er bare ikke vant til at tale om dem (Bilag 1 s. 102).

I forbindelse med dækningen af kommunalvalget vil Weekend Nu samle borgernes spørgsmål og
holdninger sammen og derefter give det videre til de opstillede politikere, så de kan forholde sig til
borgernes diskuterede emner og komme frem med deres holdninger hertil (Bilag 1). En idé som Kim
fra ’Debatforum’ eftersøger. Hvis befolkningen skal styre debatten nytter det ifølge min bedste overbevisning slet ikke at have professionelle politikere med. Alle partier har gode intentioner bag sin førte
politik, og når først politikerne får ordet foran en forsamling ender det med larm for eller imod fra
hans støtter. Det er naturligvis godt at den almindelige borger kan få svar på sit spørgsmål fra politikere, idet det nødvendigvis giver vælgerne en følelse af samfundssind – der jo igen er af stor betydning
for et velfungerende demokrati (Kim, bilag 2 s. 127).
Men metoden har måske det problem, at den ikke skaber direkte interaktion (eller tovejskommunikation) mellem befolkningen, politikerne og eksperterne, som ifølge Charity er et af kravene til journalisterne i debat- og løsningsfasen. Desuden vil et diskussionsforum, hvor kun borgerne deltager, være
præget af samme uligeværdighed blandt deltagerne, især hvis deltagerne skal repræsentere den danske
befolkning. Som Schudson skriver, så vil den demokratiske samtale være udpræget ubehagelig, hvis
den finder sted mellem mennesker med forskellige værdier og baggrunde. Bedrevidenhed og nedladenhed kan i lige så høj grad findes i borgernes indbyrdes diskussioner, da befolkningen i demokratisk
dialog ikke fører familiære samtaler, men samtaler med fokus på konfliktløsning mellem borgere som
er bekendte i kraft af deres medborgerskab (Schudson 2001, s. 82). Journalisterne har derfor i lige så
høj grad brug for at agere ”fair minded participants” hvis rolle det er at sikre, at dialogen mellem ligeværdige 67 dialogparter fungerer.
Også andre metoder har været afprøvet i Danmark, for eksempel i Projekt Brobygger, som beskrevet
tidligere i dette afsnit. En af idéerne i dette projekt var at skabe et borgerpanel på ti personer, hvis opgave det var i løbet af projektperioden at høre på forskellige oplægsholdere, debattere integration og
sætte sig ind i forskellige initiativer, der fremmer integrationen. Over 400 borgere meldte sig som
kandidater til borgerpanelet. Dette projekt havde det gode, at eksperter opdaterede borgerne på
integrationsområdet, inden de selv skulle til at debattere. Dette skaber en fælles og nødvendig viden
der skal til for at føre en saglig debat og for at kunne forstå og veje de udtalelser som politikere og
eksperter kommer med.
I forbindelse med euroafstemningen i år 2000 lavede Danmarks radio i samarbejde med Ugebladet
Mandag Morgen og Syddansk Universitetscenter en national folkehøring om euroen. Ifølge nyhedsdirektør i DR, Lisbeth Knudsen, blev idéen skabt fordi undersøgelser netop viser, at mange seere føler at
TV-Avisen taler hen over hovedet på dem på en indforstået måde i de almindelige valgprogrammer
(Ritzau, Politiken d. 3. august 2000). Et repræsentativt udvalg af befolkningen, 362 mænd og kvinder,
deltog i høringen, som gik ud på at diskutere euroen og finde spørgsmål, som de bagefter fik mulighed
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for at stille til politikere. Også denne folkehøringsmetode forberedte borgerne på mødet med politikerne i form af informationsmaterialer og et møde med en række eksperter på området, så den demokratiske dialog kunne få så gode levevilkår som muligt.
Interpersonelle massemedier
Public journalism benyttes også som redskab til demokratisk dialog i selve medierne 68 , og hertil er de
nye medier som chat, e-mail, web kamera, nyhedsgrupper og lignende til stor hjælp. Internettet er ikke
en traditionel informationsleverandør, men i langt højere grad et kommunikationsforum (Neimanas69 ).
Marc Weiss, som forsker i nye medier har sagt det sådan her: ”Information is not just news. Information is
ideas, information is stories, information can be dialogue where people can learn from each other. So to look
at the Internet only in the narrow context of news and to look at the Internet only as simply another means of
delivering information is looking at it very narrowly” (Neimanas 70).

De nye medier giver som en art interpersonelle massemedier mulighed for at udveksle interaktion i
selve medierne og dermed kan journalister invitere borgerne med i de debatter, der traditionelt kun har
foregået mellem politikere, eksperter og journalister som fysisk har været til stede i nyhedsstudiet. I Et
Skridt på Vejen… har jeg inddraget de nye medier på den til lejligheden oprettede hjemmeside, som
både indeholder mulighed for at chatte med de opstillede byrådskandidater på bestemte tidspunkter og
debattere kommunernes indvandrersituation i altid tilgængelige debatfora. Desuden har jeg i det ugentlige tv-program benyttet mig af web-kameraer i debatten mellem borgere, eksperter og politikere. På
samme vis som eksempelvis direkte telefonlinjer til deltagerne i studiet giver web-kameraerne borgerne mulighed for at indgå i en dialog med politikerne. Web-kameraerne giver desuden de deltagende
parter, og de resterende modtagere der blot ser på, en fornemmelse af at der foregår en udveksling af
interaktion blandt dialogens parter, hvor parterne orienterer sig gensidigt mod hinanden i adfærd og
handlinger og giver direkte feedback. Dermed opstår der en følelse af fysisk nærhed blandt dialogens
parter trods den geografiske afstand – en følelse der af forskerne Donald Horton og R. Richard Wohl
også kan kaldes for parasocial interaktion71 .
Brugen af de nye medier i en form for virtuel demokratisk dialog har stor interesse blandt deltagerne i
’Debatforum’. Som Tommy ser det så byder nutidens demokrati på lidt demokrati for de mange, mens
fremtidens elektroniske demokrati åbner mulighed for meget demokrati for de mange (Tommy, bilag
2). Vægten forestiller sig eksempelvis, at brugen af de nye medier kan få fat i de borgere som ikke
ønsker at udtrykke sig elle r ikke kan udtrykke sig i større forsamlinger (Vægten, bilag 2). Ligeledes
skriver Momsemor, at hun tror, at hun selv vil involvere sig mere aktivt i for eksempelvis lokalpolitiske spørgsmål, hvis debatten ændrede form fra at foregå i forsamlingshuse til at foregå i det virtuelle
rum. Som tingene ser ud på nuværende tidspunkt giver hverdagens centrifuge ikke det fælles nogen
overlevelsesmuligheder.
Borgerne har simpelthen for travlt med egne projekter, men hvis de teknologiske muligheder udnyttes
og borgerne dermed kan debattere på tidspunkter, hvor det passer ind i deres planer, så er dette måske
fremtidens måde at skabe demokratisk dialog på. Ifølge Momsemor er dette i hvert fald metoden; Borgerne og politikerne ville have mulighed for i højere grad at indgå i en ægte dialog, person til person
[via internettet], og det tror jeg på vil kunne medvirke til en øget interesse for vælgerskaren. Desuden
vil det – med den måde jeg lever på, meget bedre matche min hverdag. Jeg vil kunne gå på nettet, når
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jeg har tid og lyst, læse mig til hvad der er af diskussionsemner og muligvis også selv kaste emner på
banen (Momsemor, bilag 2 s. 155 – se også Kim uge 22).
Ifølge Hanne vil tidens nye muligheder som chat og e-mail også virke fremmende på hendes motivation for at deltage i en dialog, fordi hun kan være tæt på - og alligevel på afstand (Hanne, bilag 2 s.
129). Ønsket om afstand har intet at gøre med, at hun ikke kan tage sig tid til at tage til forsamlingshusdebatter, grunden er i stedet, at hun har en fornemmelse af, at der ved disse møder foregår aktivitet
på et plan, hvor hun ikke føler, at hun har noget at skulle have sagt. En ting er, hvad emnet og de talte
ord handler om. Noget helt andet er det spil eller politisk taktik, som f.eks. foregår mellem deltagende
politikere. Et spil de spiller i forhold til hinanden for åbent tæppe, men jeg er blot tilskuer til dette spil.
Jeg kan være aktiv i forhold til de talte ord, men ikke i forhold til spillet, og det giver mig en følelse af
at være uden indflydelse. Jeg vil ikke være passiv deltager i dette spil, og jeg oplever at en afstand
rummer en mulighed for mig for at få udtrykt mine holdninger og synspunkter på en måde, som er
mere rettet imod en sand dialog. Klart er der masser af begrænsninger for demokratiets udfoldelser i
skriftlig kommunikation, men formen rummer muligheden for refleksion – en mulighed jeg er glad for.
Jeg får lige et par minutter til at tænke mig lidt om (Hanne, bilag 2 s. 151).
Som Hanne kommer ind på, er der også masser af begrænsninger i skriftlig kommunikation, som foregår via chat, e-mail og lignende72 ; begrænsninger som alle deltagerne i ’Debatforum’ har været ”ofre”
for, da de deltog deri, og begrænsninger som flere af deltagerne tager op til slut i debatten. Eksempelvis skriver Kai;
Tommy lover os at de elektroniske muligheder giver meget demokrati for de mange. Jeg er også temmelig
sikker på at den form for kommunikation kommer til at spille en større rolle i den offentlige debat, og at den
kommer til at spille en rolle for vores engagement i den. Min erfaring siger mig at skriftlig kommunikation er
svær at håndtere for mange – det befordrer ikke en livlig og engageret debat (Kai, bilag 2 s. 150 – se også
Hanne uge 22 og Tommy uge 22).

Danmarks Radio har planer om i slutningen af året at påbegynde et nyt tv-program kaldet Det Batter
Med Frode. Et program hvor en repræsentativ skare af seere via computer giver deres mening til kende om emner der, ifølge redaktionen bag programmet, vedrører familien Danmarks hverdag. Programmet er Danmarks radios forsøg på at forny debatgenren og er ifølge Steen Yrsing, én af folkene
bag projektet, også et forsøg på at tage den folkelige debat alvorligt (Richter, Århus Stiftstidende d.
20. juni 2001). Selve idéen om at tage den folkelige debat alvorlig virker god, men debattens metoder
er der åbenlyst nogle problemer ved.
For det første har ikke alle mulighed for at deltage, hvilket ifølge Iggers betyder, at størstedelen af
landets borgere må forblive udenforstående og dermed passive. Programmet giver kun mulighed for at
en på forhånd sammensat gruppe af danskere får mulighed for at afgive deres stemmer. Et andet problem ved programmet er, at de udvalgte borgere er tvunget til at afgive deres stemmer på lige præcis
det tidspunkt, hvor debatten kører i fjernsynet. Der er derved ikke mulighed for at gå på nettet, når
borgerne selv føler, at de har tid og lyst, hvilket måske kan afholde nogen fra at melde sig. Sidst men
ikke mindst er der det problem ved programmet og folkene bag det, at de, ifølge artiklen i Århus Stiftstidende, opfatter borgernes eneste mulighed for dialog, et klik med musen enten på knappen hvorpå
der står ’ja’ eller på knappen hvorpå der står ’nej’, som lig med tovejskommunikation. Kai fra ’Debatforum’ stiller spørgsmålet: Er det en kvalitet at komme i kontakt med andre på den måde som dette
debatforum er et eksempel på? Eller kommer det snarere til at dreje sig om en helt anden form for
engagement i samfundet når elektronikken bliver forbindelsesleddet: man skal bare svare JA eller NEJ
som på en elektronisk stemmeseddel. Jeg tror at vi ”kommer mere med” i teknologiens favntag men
jeg tror at det bliver en skæv f ordeling af aktive hvis vi forlanger en argumenteret skriftlig debat. Hvis
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der bare kræves ”hurtig surfing på argumenterne” eller slet ingen argumenter, så tror jeg flere kan
være med; men jeg tror ikke at Tommy får ”meget demokrati for de mange” (Kai, bilag 2 s. 150).
Dialogen i Det batter med Frode vil ikke være anderledes end traditionelle valgmetoder. Disse lægger
ikke op til dialog med borgerne og har intet med reel tovejskommunikation at gøre, som der netop er
så hårdt brug for at fremme i dagens samfund og som public journalism ser som sit mål.
Medieintegration
I Et Skridt på vejen… valgte jeg at lade flere medier samarbejde ud fra idéen om, at projektet ville nå
ud til flest mulige borgere, hvis det blev formidle t i flest mulige medier på én gang. Metoden kaldes af
fagfolk for mediekonvergens eller medieintegration. Ifølge Center for journalistik og Efteruddannelse
vil denne form for samarbejde mellem medier blive hverdagen for mange danske journalister i løbet af
de kommende år. Udviklingen er så småt på vej i Danmark, men i USA har medieintegrationen været i
gang i nogle år.
Den konvergensmetode jeg har benyttet mig af, er blot en ud af mange. I USA er der både eksempler
på at avishuse bliver til mediehuse, at internetredaktioner smelter sammen med trykte mediers redaktioner og at radio- og tv-stationer går i tæt samarbejde med dagblade, som i mit eksempel.
Tendensen i USA er, at redaktioner fusionerer til multimedieredaktioner, der producerer til en række forskellige platforme – typisk avis, Internet, tv eller radio. Journalisterne på disse redaktioner vil ofte kunne skrive
en internetversion af deres historie om formiddagen, gå på tv for at opdatere historien om eftermiddagen og
skrive en længere, uddybende version til næste dags avis, inden de går hjem. Andre redaktioner nøjes med at
samarbejde tæt, udveksle informationer, nyheder, viden, koordinere og planlægge i fællesskab. Genbruge og
videreudvikle historier (Jacobsen73).

Baggrunden for de fleste projekter er, på samme vis som ved public journalism, et forsøg på overlevelse. Ifølge Al Tompkins, leder af tv- og online-afdelingen på The Poynter Institute i Sct. Petersburg,
Florida, er det i første omgang ikke så meget journalistiske, men i højere grad økonomiske årsager, der
ligger bag de fleste samarbejdsprojekter. Tidligere troede vi, at det var muligt at få den samlede kage
til at vokse, men vi må erkende, at det drejer sig om at stoppe faldet. Det er ikke særlig sandsynligt at
vi finder en helt ny diamantmine. Det mest sandsynlige er, at vi bliver mere effektive, så vi kan holde
på det, vi har" (Jacobsen74 ). Med medieintegrationen sker der dog også en forbedring af selve journalistikken til gode for modtagerne, da eksempelvis mulighederne for løbende opfølgning på internet og
i tv udvider dagbladsjournalistikken, og tv-journalistikken bliver mere grundig og vidtfavnende hvis
de for mulighed for ekstra ressourcer fra avisredaktionen.
I Frederikshavn foregår der for tiden et samarbejde mellem Nordjyske Stiftstidende, Radio ANR Frederikshavn og TVDanmark Aalborg – et forsøg på at producere journalistik til fire forskellige medier
på én gang. Avis, tv, radio og internet. Udgangspunktet for dette projekt er journalisternes ønske om at
udnytte det redaktionelle samarbejde og de forskellige mediers styrker til at lave bedre journalistik.
Indtil nu har projektet haft følgende klare fordele:
Journalistisk formidling i to, tre eller fire medier vil samlet set kunne blive mere interessant for modtagerne, både med hensyn til at informere og formidle oplevelser, end hvis de kun modtog journalistik i ét
medie
Medierne kan samlet nå ud til flere mennesker i lokalområdet og på den måde få større journalistisk gennemslagskraft
Ved hjælp af opfølgninger og indarbejdning af nye vinkler kan interessen flyttes fra det ene medie til det
andet, og historierne kan få en længere ”levetid” (Jacobsen & Rasmussen75).
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De forskellige medier har også forskellige styrker, som kan fremhæves i et mediesamarbejde. De arbejdsmetodeændringer jeg her i specialet har været inde på, har været gældende for alle medier skåret
over én kam. Men hver enkelt medie har nogle karakteristika, som bør være det centrale omdrejningspunkt, hvis medierne skal forsøge at appellere til modtagernes interesse. Når en historie er af ”her-ognu”-karakter skal radioen og internet-udgaven være førende. Når en historie appellerer til følelserne,
er det tv der fører ordet – og når det handler om overblik, baggrund og analyse hedder kusken i førersædet avisen (Jacobsen & Rasmussen76 ). Hvis medierne hver især gør det, de er bedst til, i stedet for at
konkurrere om de samme nyhedskriterier bliver der større variation i nyhedsudbuddet til fordel for
modtagerne. Ved i højere grad at fokusere på forskellige formidlingsformer lægger det op til at borgere, på trods af forskellige behov, kan få deres nyhedsbehov tilfredsstillet.

Netværksfasen
Tredje og sidste fase af et public journalism projekt er, ifølge Charity, netværksfasen. Her henviser
medierne til forskellige organisationer, partier eller privatpersoner, som interesserer sig for de fremla gte problemer og løsningsforslag, og hvor læserne, lytterne og seerne kan få yderligere informationer
eller involvere sig direkte (Bro77 ).
I min beskrivelse af idealprojektet Et Skridt på Vejen… når jeg slet ikke til netværksfasen – måske af
den grund, at jeg tog for givet at projektet bare ville stoppe automatisk på valgdagen d. 20. november,
når stemmerne er talt op og de nye politikere til byrådene er valgt. I mit projekt lægger jeg derved op
til en repræsentativ demokratiforståelse, hvor befolkningen kun forholder sig aktive i forbindelse med
valg af de repræsentanter der derefter skal tage beslutninger på vegne af borgerne frem til næste valg.
Men idéen med public journalism projekter er netop, at borgerne ikke skal forholde sig passive imellem valgene.
Ifølge Iggers er det meningen at borgerne også imellem valg skal deltage i den samfundsmæssige dialog og være med til at fastholde politikerne i deres løfter fra valgperioden og gøre dem ansvarlige herfor (Iggers 1998), og her kommer public journalisms idé om journalisten som guidehund især ind.
Journalisten dirigerer borgeren de steder hen, hvor borgeren kan få mere at vide. Han hjælper borgeren
med at komme i kontakt med andre, som interesserer sig for de samme ting. Han sætter diskussioner i
gang. Han giver gode råd.. Med andre ord: Journalisten gør sig selv nyttig ved at fungere som betroet
guide for borgerne. Hvis man som borger bliver taget alvorligt på denne måde - og bliver betragtet
som ligeværdig part i forholdet, så bliver mediet - og så bliver journalisten - betragtet som et troværdigt tilholdssted, som man gerne kommer tilbage til (Neimanas78 ). Hvis journalisterne dermed formår
at genskabe tillidsbåndene til befolkningen, er vi forhåbentlig kommet et skridt på vejen til bedre tider
for medierne og bedre tider for den demokratiske dialog.
Hvis man ikke kan lægge en avis frem som er til gavn for læserne og læserne kan identificere sig i historierne
og kan se at hvis de reagerer over for avisen, så tager avisen det seriøst (…). Hvis ikke det kan få vakt læsere
og skabt læsere og dermed skabt marked for vores avis, jamen så må jeg sige, at så er jeg også noget mere
desillusioneret på mit fags vegne (Bilag 1 s. 99).
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Konklusion
Vort samfund kaldes af Anthony Giddens for det senmoderne samfund – et samfund som er rigt på
viden og hvor den teknologiske udvikling har skabt mulighed for, at borgerne selv kan indhente denne
viden uden at være afhængige af journalistikken som led i processen. I takt med den teknologiske udvikling har befolkningens ønsker og behov ændret sig. Samfundet er præget af individualisme. Vi
vælger selv hvad vi ønsker at opnå viden omkring. Som en type solidariske egoister engagerer vi os
kun i sager, som har vores personlige interesse. Vi engagerer os kun, hvis vi kan se meningen med det
og det stemmer overens med vores personlige holdninger og værdier. Det senmoderne samfund har
skabt en ny type borger, som ikke uanset hvilke midler journalister, politikere og andre tager i brug vil
kunne føle en ret og en pligt til at deltage aktivt i demokratiet, hvis ikke det har en klar forbindelse til
ens personlige livsverden. Peter Kramhøft har derfor ret, når han skriver, at befolkningen har ændret
sig fra at være borgere til at være forbrugere, som kun engagerer sig hvis det er strengt nødvendigt i en
sag, der tjener ens private interesse. Ifølge Kim Schrøders definition kan befolkningen betegnes som
borgere, hvis blot de engagerer sig i det offentlige rum. Denne definition er meget mere i overensstemmelse med livet i det senmoderne samfund.
I det senmoderne samfund vil en definition af en borger være en person, som engagerer sig i det offentlige rum, hvis det tjener egen private interesse og det stemmer overens med egen livsverdens værdier og moralbegreber. Befolkningen er generelt meget engagerede i deres eget lokale miljø, hvor det
direkte demokrati står stærkt, og hvor borgerne føler de har størst mulighed for at gøre deres indflydelse gældende.
På den nationale scene har det direkte demokrati ikke så mange udfoldelsesmuligheder. Befolkningen
føler generelt ikke, de bliver taget alvorligt, bliver ordentligt informeret, bliver lyttet til, bliver respekteret for deres meninger og bliver inddraget i de samfundsmæssige overvejelser, sådan at de føler et
medejerskab i forhold til de politiske beslutninger, der bliver taget. Desuden føler borgerne ikke, at en
aktiv deltagelse på samfundsniveau har reel nytte - beslutningerne der tages på dette niveau har ikke
noget med deres personlige liv at gøre og har ikke indflydelse derpå. Bag befolkningens passivitet
ligger der for manges vedkommende en stor interesse for politiske og samfundsmæssige diskussioner.
Befolkningen ønsker dialog, men har ikke de optimale muligheder for at indgå i dialogen, som situationen ser ud lige nu.
I senmoderniteten har medierne en vigtig rolle som vores fælles offentlige samlingspunkt. Medierne
bygger offentlige scener op, som befolkes af blandt andet politikere og eksperter. Medierne har traditionelt ikke givet befolkningen mulighed for at deltage på denne scene som andet end en slags stilistisk
fyldstof (vox pop, markante offerhistorier osv.) Medierne har traditionelt haft magten til at bestemme
hvem der måtte betræde scenen og dermed har medierne set sig selv som en kanal for sandhed, hvor
kommunikationen gik envejs fra journalister, politikere og eksperter som afsendere til borgerne som
modtagere. Den teknologiske udvikling har nu givet mulighed for større interaktion mellem afsender
og modtager, hvilket har skabt mulighed for en aktiv modtagerposition. Ligeledes har det senmoderne
samfund gjort begreberne sandhed og vished til usikre størrelser, og befolkningen har mistet tilliden til
medierne som sandhedsformidlere.
Trods udviklingen har medierne i høj grad bibeholdt deres traditionelle kommunikationsforståelse,
hvilket har medvirket til, at borgerne er blevet passive iagttagere af blandt andet det politiske spil og
har mistet tilliden til medierne og interessen for deres formidlingsmetoder. Manglen på mulighed for
dialog i medierne har fremmet passiviteten hos befolkningen i stedet for at opmuntre til engagement
og aktivitet. Medierne har en del af ansvaret for, at den demokratiske dialog fungerer og ligeledes
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forsvinder mediernes funktion i samfundet, hvis befolkningen fravælger medierne som forum for den
demokratiske dialog.
Den journalistiske filosofi og arbejdsmetode public journalism er et barn af det senmoderne samfund.
Public journalism er journalistikkens opgør med gamle traditioner, systemer og autoriteter, i et forsøg
på at finde sig selv og sin rolle i en tid, hvor borgerne er i færd med samme opgør. Public journalism
vil gøre en større borgerdeltagelse mulig i medierne og lade borgerne komme mere til orde på den
scene som traditionelt kun har været befolket af politikere og eksperter.
Det er dog ikke nok blot at invitere til debat ved at åbne dørene. Befolkningen savner mere nærhed i
den politiske journalistik. I jo højere grad journalistikken tager udgangspunkt i befolkningens behov
og i de problemer, som borgerne slås med i hverdagen og ser som betydningsfulde i stedet for at tage
afsæt i eksempelvis pressemeddelelser eller en ny undersøgelse, hvor borgerne kun kan inddrages som
eksempler eller som holdningsmarkører, jo større er genkendeligheden og interessen og jo mindre
bliver afstanden i sidste ende mellem medier og modtagere.
Mediernes traditionelle rolle som vagthunden der bestemmer, hvem som indtager mediescenen og som
holder et vågent øje med samfundseliten er ikke en ønsket rolle i det senmoderne samfund. I vores
samfund har befolkningen brug for en journalistik der kan agere guidehund – en journalistik der kan
hjælpe befolkningen med at sortere i floden af informationer og filtrere relevant information fra til
hjælp for borgerne og en journalistik der hjælper borgerne med at varetage funktionen som borger i et
samfund, ved at udfordre borgerne til at involvere sig, engagere sig og tage del i samfundets proble mstillinger. Som guidehund kan medierne ikke opretholde forestillingen om rollen som envejskanal for
sandhed i stedet vil en rolle som (tovejs)kanal for diskussion af sandhed være i overensstemmelse med
borgernes behov i det senmoderne samfund. Medierne har i denne dialog magten som fair og troværdig vejleder, der sikrer at dialogen mellem dialogparterne fungerer og reglerne for dialogen bliver
overholdt så alle føler, at de bliver hørt og deres meninger tæller.
I indledningen havde jeg en hypotese om, at det er i journalisternes brug af nyhedskriterierne at problemet med den demokratiske dialog ligger gemt. Problemet synes at ligge gemt både i journalistikkens traditionelle kommunikationsforståelse og arbejdsmetode. Brugen af nyhedskriterierne er en del
af den journalistiske arbejdsmetode og udgør derfor ikke i sig selv hele problemet. Måden hvorpå medierne forstår sig selv og sine modtagere spiller en lige så vigtig rolle.
Nyhedskriterierne kræver både en mere hensigtsmæssig anvendelse og en udvidelse. Konfliktperspektivet vil altid være at finde inden for journalistikken og her har den også sin plads, men journalister
skal i større grad fokusere på løsningen af konflikten i stedet for konflikten i sig selv og konfliktens
parter. Desuden skal borgerne tilbydes mere baggrund, analyse og indsigt så de får et solidt grundlag
for at deltage i den politiske debat. Fokus på løsningsforslag giver borgerne en tro på at der findes
løsninger, modsat kan en sort/hvid fokusering medføre en afmagtsfølelse hos befolkningen som ikke
giver anledning til dialog, men i stedet passiv iagttagelse. Hvis borgerne skal engagere sig kræver det,
at medierne tager fat i de emner som borgerne ser som væsentlige og i langt højere grad aktualisere,
konkretisere og vinkle disse, så de knytter an til borgernes hverdag.
Teknologien har skabt nye muligheder for demokratisk dialog, som medierne i høj grad bør tage til
sig. Metoder som chat og e-mail giver borgerne mulighed for at indgå i dialog hvor og hvornår de selv
ønsker det og det passer ind i deres hverdag. Desuden giver de nye medier mulighed for interaktion
mellem borgere, politikere og eksperter på trods af geografisk afstand. En interaktion der kan give
borgerne en større følelse af direkte indflydelse på de politiske beslutninger. De nye medier er derfor
et godt udgangspunkt for en større demokratisk dialog i det senmoderne samfund.
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Hvis journalisterne inviterer befolkningen til debat for at finde løsninger på samfundsmæssige problemer med betydning for den enkelte borger kan det anlægge en aktiv rolle hos borgerne. Hvis borgerne yderligere føler sig talt til og får en fornemmelse af, at beslutningstagerne faktisk lytter til deres
holdninger og idéer, så opmuntrer det til yderligere aktiv deltagelse.
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Perspektivering
Da jeg tog de første spæde skridt i dette speciale, havde jeg en følelse af, at public journalism kunne
være midlet til en bedre journalistik og et større offentligt engagement, men samtidig havde jeg mine
tvivl om, hvorvidt public journalism nogen sinde skulle vinde ordentlig indpas i det danske samfund.
Baggrunden for min tvivl lå blandt andet i mine dårlige erfaringer med programmet Synspunkt.
Herudover følte jeg i starten, at jeg arbejdede med et område inden for journalistikken som var ren
fiktion uden hold i virkeligheden. At ønske at medierne skal beskæftige sig med demokratisk dialog
virkede meget urealistisk i et samfund, hvor journalistikken er blevet en vare og hvor læserne, seerne
og lytterne mere er blevet mediernes middel i kampen om annoncekronerne end et mål i sig selv.
Som ugerne gik og jo længere jeg arbejdede mig ned i teorier og empiri blev jeg overbevidst om, at
mine ideer ikke var så urealistiske endda. Holdningerne hos deltagerne i ’Debatforum’ lod mig forstå
at borgerne også føler demokratiets forfald, og ser mediernes nuværende formidlingsmetoder som et
problem. Ligeså var kritikken at finde i alle de forskningsprojekter, artikler og bøger jeg læste. Alle
undersøgelser viste, uden at nævne begrebet public journalism, at en journalistik med brug af redskaber som dem i public journalism vil være til gode for både den danske befolknings tillid til medierne,
for mediernes økonomi og for den demokratiske dialog i det danske samfund.
Et fokus på større demokratisk dialog i samfundet er ikke i strid med mediernes vigtigste opgave; at
sælge sine produkter til forbrugerne. Tværtimod. Public journalism er et middel til at fastholde båndet
til modtagerne, så medierne kan sikre et økonomisk grundlag og dermed bibeholde sin funktion i samfundet.
Her ved specialets afslutning vil jeg træde et par forsigtige skridt ud på det marked, som journalistikken er en del af – et marked som styrer medieverdenen mere end de basale journalistiske principper,
borgernes ønsker og forskernes råd. Et marked hvor profit er i højsædet og den bedste historie derfor
er den, der er billigst at lave og som appellerer til den bredest mulige del af den købedygtige befolkning. Det vil sige en historie med minimal researchindsats79 og mere underholdning end information,
da underholdning har nemmere ved at tiltrække et publikum og er billigere i produktion80 (McManus
1994). På dette marked er der mulighed for afprøvning af public journalism projekter, som vist i min
Afsluttende diskussion, men kun projekter af afgrænset varighed, hvorefter medierne vender tilbage til
deres traditionelle måde at kommunikere på, trods projekterne ofte har haft meget positiv virkning på
den offentlige debat. Dette marked har endnu ikke fået øjnene op for, at en bedre journalistik på længere sigt vil sikre medierne det økonomiske grundlag som skal til for at overleve.
For et halvt års tid siden lukkede A-pressen dagbladet Aktuelt på grund af for lave oplagstal og dermed for dårlig indtjening. De fyrede journalister valgte at lave en ny type avis, Weekend Nu. En avis
som ikke var bundet til A-pressen og som trodsede markedets krav ved at fokusere mere på bevarelse
af de journalistiske idealer end på øget profit. Weekend Nu kom for første gang på gaden den 29. august i år, og som den første avis i Danmark er hele dens grundlag bygget op omkring public journalism
principper. Her er ikke tale om projekter i ny og næ. Hele avisens kommunikationsforståelse og generelle arbejdsmetode er hentet fra public journalism.
79

Den billigste form for research, hvor journalister finder mulige nyheder stort set uden at forlade redaktionen ved at læse pressemeddelelser,
aviser og nyhedstelegrammer, høre radio eller se fjernsyn, scanne politiradioen og lave rutineopkald til politiet og brandvæsenet (McManus
1994).
80
Informationstung journalistik kræver mere tankevirksomhed af modtagerne og er desuden dyrere at lave fordi journalisterne er nødt til at
høre alle parter i en sag og ofte må lave billeder og lyd fra flere forskellige steder for at kunne perspektivere historien (Ibid.).
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Nu tre måneder efter ”fødslen” har Weekend Nu fyret alle sine medarbejdere og lukket avisen, dette
på trods af at Weekend Nu har vakt positiv interesse hos læserne og avisen forsøger sig med metoder,
som netop har været efterspurgte hos både forskere, politikere, borgere og journalister. Pengekassen er
tømt, og avisen har ikke kunnet tiltrække de nødvendige annoncører der skulle til for at bibeholde det
økonomiske grundlag. I et indlæg på Weekend Nu’s hjemmeside skriver Nikolai Kampmann d. 1.
november blandt andet:
(…) Vi har i knapt et halvt år forsøgt at overbevise investorer i ind- og udland om avisens koncept, dens idé
og dens ambition - og om de kommercielle muligheder, som vi har kunnet se. Vi har lagt op til samarbejde
med andre medier, tænkt konstruktivt om samspillet mellem printavis og netavis og fremlagt en ide om en
kvalitetsavis, der ikke er set noget sted i Skandinavien. Så sent som midt i oktober blev vi vurderet af en stor
avisudgiver fra udlandet, der fandt koncept og grundlag »fornuftigt«. Men som til sidst afstod fra investering
lige nu med henvisning til genvordigheder på sit lokale marked.
Alle medarbejdere er sagt op
Og der er vi så. Den generelle pessimisme og internationale stagnation præger investeringslysten. Avisbranchen er ikke det eneste erhverv i krise. Vi har måtte sige alle medarbejdere op. Vi er indstillet på at arbejde
videre i de kommende dage for at finde et grundlag, Weekend Nu kan udkomme på. Det er svært, men forhåbentlig ikke umuligt (Weekend Nu81).

Kampen for bevarelse af de journalistiske idealer har vist sig meget svær at vinde i nutidens medieverden præget af konkurrence, annoncekroner og kommercielle hensyn. Den journalistiske frihed og den
seriøse formidling er sat under pres og journalistiske tiltag, som kan gavne samfundet og mediernes
egen situation er næsten umulige at sælge til investorer og annoncører, hvis ikke muligheden for øget
profit er ligefor.
Den trykte presse har i mange år været drevet som privat virksomhed og dermed været afhængig af det
kommercielle markeds muligheder. Med partipressens ophør blev det ”vedtaget” at markedskræfterne
var en glimrende ramme om den trykte presses rolle som den fjerde statsmagt. Den elektroniske nyhedsformidling (radio og TV) har indtil for nylig udelukkende været drevet i offentligt regi og stort set
været uden for markedskræfternes indflydelse. Med bruddet på Danmarks Radios monopol i 1989 blev
det afgørende skridt taget i retning mod en fri og alsidig nyhedsformidling i de danske medier (Hja rvard82 ). Konkurrencen på mediemarkedet har ændret mediernes udtryksformer så de i dag er langt
mere lettilgængelige og populære end de var under partipressen, dermed har markedet været med til at
bidrage til at demokratisere adgangen til politisk relevant information. Partipressen servicerede groft
sagt kun den bedrestillede og organiserede del af befolkningen. Den mere markedsbaserede omnibusog sensationspresse har bevirket, at en langt større del af befolkningen er blevet inddraget i den politiske offentlighed (Hjarvard83 ). Men konkurrencen på mediemarkedet har også en bagside.
Den amerikanske medieforsker John McManus ser meget dystert på medieudviklingen, som den har
tegnet sig både i USA og i Danmark lige som i mange andre vestlige lande. I sin bog Market-driven
journalism – let the citizen beware? (1994) argumenterer han for at markedsudviklingen i medieverdenen har tilsidesat de helt basale journalistiske principper og ført til en nyhedsdækning, der slet ikke
behandler samfundets reelle problemer. De kommercielle hensyn har sat dagsordenen for mediernes
prioriteringer:
I den her branche bliver man nødt til at tænke med et kasseapparat i hovedet. Man er nødt til at spørge: Har
jeg råd til at sende en reporter på den her sag (…). Markedets regler er i direkte modstrid med journalistikkens realiteter, fordi hvad offentligheden har behov for at vide er ofte i modstrid med overordnede økonomiske interesser. Hvad offentligheden har behov for at vide er ofte tilsløret og derfor dyrt at rapportere om. De

81
82

www.weekendnu.dk d. 1. nov. 2001
Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati,
(http://imv.au.dk/smu/hjarvard/hjarvard_idx.html).
83
Ibid.
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nyheder, offentligheden behøver, er ikke nødvendigvis dem der tiltrækker flest forbrugere (Kjær Larsen, Information d. 15. oktober 1997).

Weekend Nu har trodset markedets regler. Nikolai Kampmann forstår godt at når man er økonomisk
ansvarlig er der én verden og når man er journalistisk ansvarlig er der en anden verden. Vores påstand er bare at de to ting ikke behøver at konflikte. Hvis du laver en seriøs ærlig journalistik så burde
der også være et marked for det (Bilag 1 s. 103).
Styret af en model, som McManus kalder for den journalistiske model84 som står helt i modsætning til
markedsmodellen, lægger avisen blandt andet tid og penge i en stor researchindsats for at finde frem
til de nyheder, som vil være væsentlige nyheder til gavn for borgerne. Jeg har råd til at sende en mand
til Kolding og være derovre i tre dage for at få en ordentlig historie. Snakke med pølsemanden, snakke
med bageren, finde ud af hvilke temaer der er i Kolding, det vil vi gøre. Det kan jeg ikke se skulle være
særlig dyrt (…). Hvis det tager så lang tid at lave en historie, så bør der jo være mulighed for det (Bilag 1 s. 109).
Men desværre ser virkeligheden ikke sådan ud lige for tiden. I en tid hvor pressen generelt er økonomisk hårdt presset virker de journalistiske idealer ikke tiltrækkende på hverken investorer eller annoncører. Seriøs og dybdeborende journalistik koster tid og dermed også penge, og derfor bliver den seriøse journalistik så svær at argumentere for.
Med lukningen af Weekend Nu lurede tvivlen igen for en kort stund inde i mig: Kan public journalism
nogen sinde formå at vinde ordentlig indpas i det danske samfund? Det kan den, for alt tyder på at den
vil være til gode for både den danske befolknings tillid til medierne, for mediernes økonomi og for den
demokratiske dialog i det danske samfund, men spørgsmålet er om vi skal nå amerikanske tilstande,
før det også går op for investorer og annoncører at det i sidste ende betaler sig at lave god journalistik.

84

En model der kan sættes lig public journalism-filosofien.
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Engelsk resumé
One of the cornerstones of the democracy is the democratic dialogue. Today the democratic dialogue
is ticking over and the democracy is about to be defeated. In our society the media have the duty to be
a forum for social debate, but the media does not manage this duty very well. The Danish population is
about to lose confidence in the media as connecting link between the citizens and the society. Journalism has a reliability problem, which clearly manifests itself in the falling circulation of the newspapers
and the descending number of television viewers, but also manifests itself in the populations’ lack of
interest taking part in social discussions.
In my dissertation I take the Danish municipal election as my point of departure in a discussion of
which journalistic premises that underlie the populations’ lack of interest taking part in the democratic
debate. I also investigate how the journalistic philosophy and method public journalism, which arose
in USA for about ten years ago, is able to catch the populations’ interest in the social debate engaging
them as active citizens instead of passive consumers.
My dissertation contains three main discussions. I make use of an eclectic approach, where I have
combined different theories to obtain a wide knowledge in the field. The dissertation also contains
empirical studies to help explain the background for the passivity in the population. For instance I
have made a debate forum on the Internet, where 26 chosen debaters discussed their attitudes to media,
municipal election and democratic dialogue.
My first discussion concerns the traditional communication- and recipient understanding of the media.
Traditionally the media have acted as media for communication from one sender to a big heterogeneous audience. The media have had the power to decide who was allowed to enter the media scene, by
seeing itself as a channel for truth, where communication went one way from politicians, experts and
journalists as senders to the citizens as recipients without possibilities for direct feedback. The technological development has made direct interaction possible inside the media and made larger democratic
dialogue possible through the media. In defiance of this development the media have retained their
traditional communication understanding, whic h have contributed to a population, which is passive
observers of the political play.
The second discussion contains a social theoretical discussion about the late modernity, the medias
function and the reaction patterns of the population. The discussion origins from the English sociologist Anthony Giddens’ society analysis supplemented with viewpoints from a Danish society research
worker, Johannes Andersen, and a Danish political commentator, Ralf Pittelkow.
In the late modernity we live in a complex society filled with abstract systems, which organize our
everyday life and the world we live in. The role of the media is to reduce the complexity in a way that
the media -produced common world shows a representative slice of the real life. The medias role as
directors of the society can only function on the basic of the confidence of the population. The population is about to lose confidence in the media because of the present working methods of the journalists
in Denmark. The citizens’ lack of confidence in the media is one of the reasons why they don’t take
part in social discussions. But there are also other reasons.
According to Ralf Pittelkow we live in a personal society, where the citizens only engage in the society if they can see it makes sense for them personally and it agree with their personal attitudes and
moral values. According to Johannes Andersen our own interests and projects mark our everyday life.
We don’t leave much time for common social discussions, because we don’t feel that active participa-
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tion at this present moment will have any real use. The decisions, which are taken at this level, do not
have much to do about our personal life and have no influence on it.
The third discussion is about the working methods of the media, more precisely a discussion about
how the traditionally journalistic uses of the news values influence on the citizens’ lack of confidence
in the media and the interest taking part in the democratic dialogue.
The media focus very much on conflicts and sensations. But many conflicts are being told in a simplified black and white form, which does not provide material for a public dialogue about the problems in
our society, but provides material for a feeling of powerlessness in the population. The medias focus
on the sensational also creates a picture of a society filled with illness – a distort picture of a society,
which the citizens can’t recognize.
The Danish citizens wish for the media to give them more insight and a more general view with more
details about the conflicts in our society, giving the citizens a basis for solving the problems together.
The citizens also wish the media to put more focus on the many positive stories in our society.
For the media essential news stories come from press releases, new study results and information from
politicians and experts. In general the Danish citizens miss more broadness in debate and political
angling. Now it’s only the wise and educated Denmark that dominates. To make the news stories present for the population, the media often make use of citizens as victims or as attitude markers. Instead
they ought to focus on making the journalistic more compelling by combining the stories with the
citizens’ everyday life.
The three discussions in my dissertation lead me to the conclusion, stating that if the democratic dialogue shall be able to flourish in the media, the journalists have to make a dialogue possible, where the
citizens feel their work is of any use.
The medias function as directors of the society have to change character from a guide with the power
to decide who is allowed to enter the media scene to a guide, which role it is to make sure that every
voices are listened to. According to public journalism the media have to invite the citizens to be a part
of the debate and make sure that the citizens feel they are spoke to and feel that the decision-makers
actually listen to their attitudes and ideas.
Public journalism would like to add some additional responsibilities to the traditional watchdog role of
the media. Public journalism would like the media to act as guide dogs – a journalism which brings
people news and information and at the same time helps them do their job as citizens. A journalism
which challenges people to get involved, get engaged and take ownership of problems. It’s about covering consensus as well as conflict and success stories as well as failures. Solution stories that may
help the citizens deal with difficult issues.
The advocates of public journalism would like the media to cover the real information needs of the
recipients instead of focusing on the sensational and entertaining stories and they would like the media
to take their point of departure in the problems citizens struggle with in their every day life. This gives
a much better possibility to catch the populations’ interest in the social debate and engage them in the
debate as active citizens instead of passive consumers.
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