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EXECUTIVE SUMMARY 
  
This thesis offers some insight as to how Danish newspapers use quotes from Facebook 
statements in political news reporting. Hence, I argue that this use can be viewed as part of 
an ideological battle for the hegemonic power over the political agenda. As part of a recent 
institutionalization of said agenda, politicians have lost their monopoly of agenda setting and 
are now forced to share it with the media and others. In order to win back what has been lost, 
politicians have tried bypassing traditional media, addressing Danes directly via Facebook, so 
as to avoid critical meddling from e.g. newspapers. 
  
But the newspapers have not proved willing to relinquish the power of agenda setting, given 
to them by the political agenda’s institutionalization. They have, consequently, pushed back 
by publishing quotes from the politicians’ Facebook pages, allowing them to be discussed, 
contradicted and edited as is usually done with “ordinary” political statements. 
  
This realization that Facebook statements are part of an ideological battle for hegemony 
allows us to discern some patterns in the newspapers’ use of these statements. For example, 
it is not in the interest of newspapers to portrait the political debate taking place on Facebook 
as being substantial or relevant. That would incite readers wishing to participate in the debate 
to do so on politicians’ Facebook pages, decimating newspapers’ agenda setting potency.  
  
For this reason newspapers are most often quoting politicians’ Facebook statements if these 
are articulating informal, pubertal and personal discourses and have an apolitical content. 
Furthermore, these quotes are being used in a way, which counters democratization of 
discourse, insofar as prestigious discourses are being reserved for senior politicians and 
Facebook statements from ordinary Danes are all but ignored.  
  
My analysis finds that the introduction of such discourses into Danish newspapers’ political 
news reporting alters its order of discourse, merging it with that of Facebook, which is 
obviously more informal and colloquial.  
 
I argue that this development, contrary to what one might think, is not a democratic progress. 
Thus, it gives people the impression that when reading the newspaper they are participating 
in a legitimate political discussion when as a matter of fact they are debating topics with no 
political substance or significance to society, leaving real political power to the politicians and 
rendering ordinary Danes as marginalized as ever.            
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1.0 INDLEDNING 
 
En af de mest omdiskuterede politiske udmeldinger herhjemme i løbet af 2011 
bestod af tre små ord, som en nyvalgt politiker fra et helt nyt parti i efteråret 
ytrede om et forslag fremsat af en ordfører fra et af regeringspartierne. ”Jeg 
brækker mig”, lød beskeden, som satte sindene i kog og kaldte på stærke 
udtryk for sym- og antipatier i diverse medier.      
 
Her er selvfølgelig tale om historien om Liberal Alliances folketingsmedlem 
Joachim B. Olsen, der under overskriften ”Jeg brækker mig” på Facebook 
linkede til en historie om et forslag fra SF’s Özlem Cekic om at bruge nogle af 
satspuljemidlerne til julehjælp.  
 
1.1 Hundredvis af Facebookhistorier   
Men dette var ikke den eneste gang i løbet af 2011, at en Facebookytring 
skabte bølgeskum i den politiske andedam. Der var også historien om LA’s 
leder Anders Samuelsen, der brugte Facebook til at gøre offentligt, at han 
havde betalt ulovlige ”narkopenge” for sin søn; der var affæren omkring 
SF’eren Pernille Vigsø Bagge, som på sin Facebookside beskrev sin egen 
regering som ”et FLOP”; der var Søren Pind (V), der på Facebook kaldte den 
kritiske EU-professor Marlene Wind for ”Halv Vind”; der var Radikale Venstres 
leder Margrethe Vestager, som på Facebook forklarede partiets 
udlændingepolitik.  
 
I alle tilfældene er der tale om historier, hvor danske dagblade har opdaget en 
politisk ytring på Facebook og derefter bragt den ind i nyhedsformidlingen i 
avisspalterne. Sådanne artikler har der været i hundredvis af i løbet af 2011. I 
mange af historierne har Facebookytringen været omdrejningspunktet for 
artiklen, i andre tilfælde har den blot optrådt som en kommentar til historiens 
hovedfokus. Nogle af disse politiske Facebookhistorier i dagbladene har 
omhandlet personsager, nogle vulgære drillerier, andre vægtige politiske 
emner. I nogle af historierne har personen bag Facebookcitatet tilhørt dansk 
politiks top, i andre har der været tale om folk langt nede i den politiske 
rangorden. I nogle tilfælde har der været tale om helt almindelige danskere.   
 
Samtidig omtales kommunikation på Facebook og andre sociale medier 
efterhånden jævnligt i forbindelse med dækningen af folkelige, politiske 
bevægelser i udlandet. Således fik eksempelvis demonstranters 
Facebookopfordringer til modstand mod udemokratiske regimer  under det 
arabiske forår megen omtale i danske medier og syntes en vigtig kilde i 
nyhedsdækningen.    
 
1.2 Facebookytringen 
2011 lod altså i sandhed til at være et år, hvor danske dagblade fik øjnene op 
for Facebook som en væsentligt kilde til politiske ytringer, der kunne indgå 
nyhedsformidlingen. Facebook var begyndt at fungere som et supplement til 
etablerede kommunikationsformer så som interviews, pressemeddelelser, 
debatindlæg o. lign.  
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Med Facebooks fremkomst er en ny type udmelding således dukket op: 
Facebookytringen.  
 
1.3 Motivation 
Facebook er et socialt medie, der oprindeligt er tænkt som en side, der kan 
skabe kontakt mellem venner, bekendte og familie og således primært bruges 
til formål, der ikke har et fagligt eller professionelt sigte. Og sådan bruges 
mediet stadigvæk af langt de fleste. 
 
Men som nævnt lader det til, at Facebook i dag også udfylder en anden 
funktion. Det har været mit indtryk, idet jeg påbegyndte denne analyse, at 
Facebook efterhånden er blevet en kanal igennem hvilken, dagbladene og 
den øvrige presse kan finde udmeldinger og kommentarer fra politikere og 
almindelige danskere om verserende politiske sager.  
 
Jeg mener altså at kunne observere, at Facebook har udviklet sig til en 
markant og bredt benyttet kanal til politisk kommunikation i medierne. Men jeg 
mener ikke, at der har været en grundig diskussion af, hvordan medierne 
bruger de ytringer, der publiceres på Facebook. Siden er tænkt som et medie 
til private meddelelser, ikke til offentlige, pressedækkede 
meningsudvekslinger mellem politiske aktører, men har alligevel fået denne 
funktion. Hvilken betydning har dette? Medfører brugen af Facebook en 
demokratisk berigelse og pluralisering af den politiske diskussion, fordi alle nu 
kan komme til orde uden at skulle gå gennem en journalist eller udsende en 
pressemeddelelse? Eller betyder Facebooks fremkomst tværtimod en 
forfladigelse af den politiske debat, fordi privatlivssfæren indblandes og de 
emner, der diskuteres, således bliver personorienterede og uden politisk 
substans?  
 
Jeg mener, der er behov for en bevidstgørelse blandt medier, politikere og 
danskere generelt, omkring hvordan Facebookytringer bliver brugt i 
nyhedsformidlingen.  
 
1.4 Problemformulering og underspørgsmål 
For at undersøge ovenstående problematik vil jeg arbejde ud fra følgende 
problemformulering:    
 

Hvordan bruger danske dagblade citater af Facebookytringer i den 
politiske nyhedsformidling? 

 
For at kunne svare på dette spørgsmål vil jeg arbejde med de tre følgende 
underspørgsmål:  
 

1. Hvilke Facebookytringer er der tale om? 
2. Hvorfor ser vi netop disse typer af Facebookytringer?  
3. Hvilken indvirkning har brugen af disse Facebookytringer på 

diskursordnen dagbladenes politiske nyhedsformidling? 
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2.0 METODE 
 
2.1 Valg af metode 
For at svare på min problemformulering har jeg valgt at indsamle 
dagbladsartikler, som benytter sig af Facebookytringer ifm. politisk 
nyhedsformidling. Disse analyserer jeg dernæst ud fra diskursive og ikke-
diskursive teorier.  
 
Jeg har valgt denne metode, fordi jeg ønsker at gøre opmærksom på nogle af 
de tendenser, som ellers ligger skjult i teksten i de dagbladsartikler, mange af 
os læser dagligt; tendenser som hverken er tydelige for politikere, journalister 
eller læsere.  Jeg mener, dette er vigtigt, fordi det sprog, vi bruger, når vi 
beskriver politik – og i høj grad det sprog vi ikke bruger – i vidt omfang er med 
til at bestemme, hvad politik er. Derfor er det bedste analysemateriale for mig, 
artiklerne, som de bliver præsenteret for læserne – ikke ytringerne i deres 
oprindelige form på Facebook, ikke interviews med de skrivende journalister 
el. lign.    
 
Andre metoder kunne have været valgt for at besvare problemformuleringen. 
Jeg kunne eksempelvis have undersøgt journalisters arbejdsforhold og 
holdning til stoffet for at undersøge, om arbejdspres og tidsnød kunne 
forklare, at journalisterne benyttede sig af Facebookcitater fra politikere i 
stedet for fx at tage personlig kontakt til dem. En anden mulighed var at 
undersøge, om brugen af Facebookcitater i nyhedsformidlingen var styret af 
dagbladenes kommercielle interesser – og dermed ikke folkeoplysende 
hensyn? Måske er der flere læsere, flere ”klik” på netaviserne og dermed flere 
annoncekroner i politiske historier, hvis Facebook kan blive nævnt et sted i 
spalterne? Det er dog ikke inden for nærværende speciales omfang at 
undersøge disse spørgsmål, og de må følgelig vente til kommende analyser.    
 
2.2 Analysedesign 
For at svare på det første af min problemformulerings underspørgsmål, 
”Hvilke Facebookytringer er der tale om?”, vil jeg i første del af min analyse 
udføre en kvantitativ undersøgelse af de indsamlede artikler, hvor jeg inddeler 
disse i forskellige kategorier baseret på de citerede Facebookytringers 
indhold. Således håber jeg at kunne finde ud af, hvem der har afsendt 
Facebookytringerne, hvilket indhold disse ytringer har, samt hvilke diskurser, 
disse ytringer artikulerer.  Resultaterne af disse inddelinger vil blive fremstillet 
i tabeller, samt analyseret og diskuteret. Dette vil yderligere være med til at 
danne grundlag for nærværende speciales endelige konklusioner.  
 
Derefter analyserer jeg materialet ved hjælp af forskellig teorier. Meyrowitz’ 
tanker om, hvordan elektroniske medier påvirker vores sociale adfærd, bruger 
jeg til at besvare min problemformulerings andet underspørgsmål, ”Hvorfor 
ser vi netop disse typer af Facebookytringer?”. Faircloughs tredimensionelle 
analysemodel, hans begreb diskursdemokratisering samt hans tanker om 
ideologi og hegemoni vil blive anvendt for at besvare mit tredje 
underspørgsmål ”Hvilken indvirkning har brugen af disse Facebookytringer på 
diskursordnen dagbladenes politiske nyhedsformidling?”.  
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Slutteligt vil Pedersens teori om institutionaliseringen af den politiske 
dagsorden blive brugt til at formulere en samlet besvarelse af dette speciales 
problemformulering  ”Hvordan bruger danske dagblade citater af 
Facebookytringer i den politiske nyhedsformidling?”  
 
Mit speciale afsluttes med konklusion, hvor der samles op på de tre 
underspørgsmåls besvarelser samt en perspektivering, hvor jeg søger at 
komme med bud på, hvilken fremtidig udvikling dagbladenes brug af 
Facebookytringer i nyhedsformidlingen vil bringe samt lægge op til yderligere 
undersøgelser. 
 
2.3 Begrænsning af analysefelt 
Pga. det begrænsede omfang af dette speciale er det ikke muligt for mig, at 
undersøge samtlige danske dagblades brug af politiske Facebookytringer i 
nyhedsformidlingen siden lanceringen af Facebook i 2006. Derfor har jeg 
måttet indsnævre mit analysefelt, således at min undersøgelse indbefatter 
udvalgte medier over en begrænset tidsperiode. Det er dog min vurdering, at 
dette på ingen måde skader de endelige konklusioner i specialet, da jeg 
mener, det indsamlede materiale til fulde giver et fyldestgørende billede af, 
hvordan politiske Facebookytringer indgår i nyhedsformidlingen. De medier, 
jeg har udvalgt og undersøger, vil altså blive behandlet som illustrative for 
tendensen blandt danske dagblade generelt.   
 
Jeg har således valgt at se nærmere på Berlingske og Ekstra Bladet og deres 
tilhørende netaviser, b.dk og eb.dk. Begge medier har en grundig dækning af 
dansk politik men befinder sig i to forskellige ender af spektret. Hvor 
morgenavisen Berlingske primært lægger vægt på analyse og seriøsitet, 
fokuserer formiddagsavisen Ekstra Bladet mere på det sensationelle og 
afslørende.  
 
Den periode, jeg har udvalgt til analyse, strækker sig over det pt. sidst 
afsluttede kalenderår, dvs. fra 1. januar 2011 til og med 31. december 2011. 
 
2. 4 Præsentation af Infomedia-søgestreng 
For at indsamle artikler til min undersøgelse har jeg søgt på artikeldatabasen 
Infomedia via følgende søgestreng: 
 

Facebook and (Enhedslisten or SF or Socialdemokraterne or Radikale 
or Venstre or Konservative or Liberal or Folkeparti) 

 
Søgestrengen er udformet således, at alle artikler, som indeholder ordet 
”Facebook” samt minimum én af de partibetegnelser, som står i parentesen, 
dukker op i søgeresultatet. Det skal her påpeges, at en Infomediasøgning på 
danske partinavne ikke er helt uproblematisk, og at jeg derfor har måttet 
foretage nogle fravalg. Det skyldes, at de danske partier kan optræde under 
mange forskellige betegnelser i medierne. Flere partier omtales i flæng både 
under betegnelser, som fremhæver partiets enhed samt betegnelser som 
fremhæver partimedlemmerne (fx ”Socialdemokratiet” og 
”Socialdemokraterne”). Et andet problem er, at partier ofte også omtales via 
bogstaver, enten i form af forkortelser af deres partinavn eller i form af deres 
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listebogstav på valgseddelen. Således kan fx Socialdemokraterne omtales 
som  ”A”, ”S” eller ”soc. dem.” Endelig kan omtalen af et parti også ske via 
adjektiver, hvorfor også betegnelsen ”socialdemokratiske” er en mulighed.  
 
Dette betyder, at der alt i alt er et meget stort antal ord, pressen kan bruge for 
at omtale de danske partier. Hvis alle disse skulle medtages i min 
Infomediasøgning, ville det give et uforholdsmæssigt stort antal søgehits.  
Jeg har derfor valgt at  begrænse min søgning, som det ses i den anførte 
søgestreng, således at jeg blot har medtaget partiernes officielle navne. Dog 
har jeg udeladt ”dansk” fra Dansk Folkepartis navn og ”alliance” fra Liberal 
Alliances navn, igen for at undgå at få alt for mange irrelevante 
søgeresultater. 
 
2. 5 Frasortering af artikler 
En søgning på den anførte søgestreng i kalenderåret 2011 på medierne 
Berlingske, Ekstra Bladet, b.dk og eb.dk giver 682 hits. 
  
Disse 682 artikler har jeg efterfølgende læst i gennem og har derefter 
frasorteret de irrelevante, således at kun de artikler, hvor danske 
Facebookytringer har været behandlet journalistisk som et element i artikler, 
hvis hovedfokus er dansk politik, er medtaget. ”Politikere” vil i denne 
sammenhæng som oftest være siddende folketingsmedlemmer eller ministre, 
men kan også være tidligere MF’ere, kommunalpolitikere eller kandidater.  
 
Disse kriterier betyder, at jeg har frasorteret artikler, som omhandler 
fænomenet Facebook, artikler om hvordan Facebook bliver brugt i politisk 
kampagneførelse, artikler med udenlandske Facebookytringer om udenlandsk 
politik, samt selvfølgelig artikler hvor ordene ”venstre”, ”konservative”, 
”radikale” og ”liberal” bliver brugt i andre betydninger end deres partipolitiske.  
 
Jeg har desuden kun medtaget artikler med Facebookytringer, som er afsendt 
af politikere (nuværende som forhenværende, lands- som lokalpolitikere) og 
’almindelige’ danskere. Dette betyder, at jeg har frasorteret politiske 
Facebookytringer fra berømtheder så som komikere og sangere. Dette har jeg 
gjort, fordi jeg har vurderet, at disse artiklers nyhedsværdi ofte stammede 
mere fra afsenderens ”kendthed” end det politiske indhold. Jeg ville gerne 
have medtaget historier indeholdende Facebookytringer fra andre relevante 
politiske aktører, så som eksperter, professorer eller politiske kommentatorer, 
men min Infomediasøgning har ikke budt på en eneste sådan artikel.         
 
Efter denne frasorteringsproces er der 271 artikler tilbage. Disse vil fungere 
som nærværende speciales empiriske grundlag. Artiklerne er listet i 
oversigtsform i bilag 1. Et antal artikler vil blive bragt i deres helhed i bilag, 
fordi de har særskilt relevans for min analyse.  
 
Bemærkninger 
Igennem opgaven vil artiklerne blive kategoriseret og inddelt på forskellige 
måder ud fra deres Facebookcitater, fx efter dettes afsender, indholdstype 
eller diskurskategori. Resultaterne vil blive fremstillet i tabeller, som viser 
fordelingen både i faktiske tal og i procentsatser.  



 9

 
Her skal det bemærkes, at inddelingen af artiklerne i forskellige kategorier af 
overskuelighedsgrunde er meget overordnet og generel. Derfor vil der 
forekomme upræcise inddelinger. Ydermere gør jeg opmærksom på, at 271 
artikler er en relativt lille kvantitet at foretage en sådan opdeling på. Men jeg 
mener alligevel, at denne fremgangsmåde giver et meget brugbart overblik og 
indtryk af nogle generelle tendenser i det indsamlede materiale, som kan 
skabe udgangspunktet for analyse og diskussion. 
 
Endelig tager jeg forbehold for, at de 271 artikler på grund af nærværende 
speciales begrænsede omfang udelukkende er fra 2011 og således er udtryk 
for et øjebliksbillede. Det giver os i princippet kun svar på, hvordan 
Facebookytringer indgik i dagbladenes politiske nyhedsdækning i ét 
kalenderår. Tallene kunne potentielt se markant anderledes ud, hvis 
undersøgelsen var lavet på artikler fra 2010 eller 2012. Desuden skal det 
bemærkes, at der i 2011 blev afholdt folketingsvalg, hvilket kan have påvirket 
antallet af Facebookytringer. 
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3.0 TEORETISK TILGANG 
 
3.1 Kritisk perspektiv 
Hensigten med nærværende speciale er at bidrage til den kritiske forskning. 
Den kritiske målsætning for diskursanalyse bliver bl.a. fremsat af Fairclough.  
 
Dette kritiske perspektiv betyder, at man antager, at forbindelserne mellem 
diskursive, sociale og kulturelle forandringer som oftest ikke er synlige eller 
gennemskuelige, for de mennesker, som er involverede (1992: 8).  Diskursive 
praksisser menes at være med til at opretholde sociale relationer, der 
indebærer ulige magtforhold og som privilegerer visse samfundsgrupper på 
bekostning af andre, uden at disse nødvendigvis er bevidste omkring det.  
 (Jørgensen & Phillips, 1999: 11). 
 
Denne kritiske tilgang betyder, at man som forsker forsøger at gøre sit til at 
afsløre og kortlægge skjulte forbindelser og årsager til ulige magtforhold i 
relationerne mellem det sociale og det diskursive, og at man gennem sine 
analyser leverer ressourcer, der kan bidrage til en forandring for de 
marginaliserede grupper i samfundet (Fairclough, 1992: 8).  
 
Det er altså den kritiske forskers rolle at kritisere de samfundsmæssige 
magtrelationer og pege på muligheder for social forandring hen imod større 
lighed (Jørgensen & Phillips, 1999: 11), og den vil jeg forsøge at udfylde med 
nærværende speciale.   
 
3.2 Socialkonstruktionisme 
Dette speciale tager sit teoretiske udgangspunkt i socialkonstruktionismen, 
ligesom de fleste diskursanalytiske tilgange gør det ifølge Jørgensen & 
Phillips (1999: 13).  
 
Socialkonstruktionisme er dog et begreb, om hvilket der ikke findes én fast 
definition, fordi forfattere fra mange forskellige teoretiske retninger bekender 
sig til det (Burr 2003: 2). Derfor vil jeg kort ridse op, hvad jeg mener med 
socialkonstruktionisme, når det optræder i dette speciale.  
 
Socialkonstruktionismen indebærer, at man stiller spørgsmålstegn ved det, 
som ellers må anses som selvfølgeligheder eller common sense (Burr 2003: 
2). En af hovedpointerne i socialkonstruktionismen er, at ”virkeligheden” er en 
social konstruktion. Vores viden om verdenen stammer ikke fra en perception 
af ”virkeligheden”. Nej, vi skaber denne viden i social interaktion med andre, 
som fx når vi kommunikerer sammen (Burr 2003: 4-6).  
 
Derfor er socialkonstrutionismen også stærkt optaget af kommunikation, og 
hvordan vi bruger sproget. Sproget er ikke bare et simpelt medium, gennem 
hvilket vi utrykker vores tanker; sproget er med til at skabe vores verden og 
præger vores opfattelse af og bevidsthed omkring begivenheder (Burr 2003: 
46).  
 
Men disse betydningstilskrivelser er kontingente – dvs. de afhænger af tid og 
sted, sociale omstændigheder osv. – og derfor foranderlige. Og hvis de 
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forandres, forandres vi og omverdenen også, hvilket ændrer vores muligheder 
for at tænke og handle (Jørgensen & Philips 1999: 164).  
 
Det er dette socialkonstruktionistiske udgangspunkt, som har givet mig ønsket 
om at stille spørgsmålstegn ved brugen af Facebookytringer i den politiske 
nyhedsformidling. Hvorfor vælger dagbladene at citere nogle 
Facebookytringer frem for andre? Hvordan ville virkeligheden se ud, hvis 
andre Facebookytringer blev udvalgt til citat? Det håber jeg, at nærværende 
speciale kan være med til at sætte fokus på.  
 
Dette kritiske og socialkonstruktionistiske perspektiv gør, at specialets 
konklusioner på visse områder vil have en normativ karakter.   
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4.0 PRÆSENTATION AF TEORI 
 
Som nævnt har jeg valgt at basere min analyse på diskursive og ikke-
diskursive teorier. De vil nu blive gennemgået nedenfor. 
 
4.1 Diskursiv teori: Fairclough 
Til min diskursive analyse vil jeg benytte mig af nogle af nøglebegreberne bag 
lingvistikprofessor ved Lancaster University Norman Faircloughs kritiske 
diskursanalyse. Til dette formål benytter jeg mig af Faircloughs bog fra 1992 
Discourse and Social Change samt bogen Diskursanalyse som teori og 
metode fra 1999 skrevet af universitetslektor i kultur og medieproduktion ved 
Linköping Universitet Marianne Winther Jørgensen og professor ved Institut 
for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde 
Universitet Louise Phillips.  
 
Jeg starter med Fairclough, fordi hans begrebsverden fungerer som analytisk 
omdrejningspunkt for mit speciale, og hans tanker om diskursordner, 
interdiskursivitet, diskursdemokratisering, ideologi og hegemoni er 
altafgørende for analysens resultater og konklusioner.  
 
Som det vil blive gennemgået senere indebærer Faircloughs tredimensionelle 
analysemodel, at man undersøger den societale udvikling, der har præget 
den tekst, man analyserer. Denne ikke-diskursive undersøgelse vil udgøre 
sidste del af min analyse. Til grund for dette analysearbejde vil jeg lægge to 
forskellige teoretikeres tanker om sammenhængen mellem udviklingen inden 
for politik og medier.  
 
4.2 Ikke-diskursiv teori: Meyrowitz og Pedersen 
Det drejer sig om kommunikationsprofessor ved University of New Hampshire 
Joshua Meyrowitz, som i 1985 udgav bogen No Sense of Place – the Impact 
of Eletronic Media on Social Behavior. Heri argumenter han for, at 
fremkomsten af elektroniske medier har ændret vores samfund fundamentalt 
ved at nedbryde de tidsmæssige og stedlige rammer for sociale situationer.  
 
Derudover drejer det sig om professor ved Department of Business and 
Politics på Copenhagen Business School Ove Kaj Pedersen, der i bogen 
Politisk Journalistik fra 2000 argumenterer for, at den politiske dagsorden er 
blevet en selvstændig institution i Danmark.  
 
4.3 Lignende analyser på området mangler 
Mig bekendt findes der ikke andre analyser eller undersøgelser, der på denne 
måde ser på, hvordan Facebookytringer bruges i etablerede mediers politiske 
nyhedsformidling eller inddrager ovennævnte teoretikere i analysearbejdet. 
Efter grundig research på tværs af biblioteksbaser og e-ressourcer er det 
således ikke lykkedes mig at finde en eneste sådan analyse.   
 
Dette forstærker efter min mening blot behovet for nærværende speciale, og 
jeg mener på denne baggrund, at det kan være med til at skabe værdifuld 
viden, omkring hvilke konsekvenser fremkomsten af Facebook har for vores 
måde at tale om og definere politik på.    
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Nedenfor vil jeg nu gennemgå de forskellige teoretiske begreber, jeg bringer i 
anvendelse igennem min analyse. Undervejs vil jeg komme med eksempler 
på, hvordan de forskellige begreber specifikt bruges i analysen.   
 
4.4 Fairclough: Kritisk diskursanalyse 
I det følgende gennemgår jeg nogle af de begreber, som jeg vil anvende for at 
udføre Faircloughs kritiske diskursanalyse. Formålet med denne er at 
kortlægge forbindelserne mellem sprogbrug og social praksis og undersøge 
diskursive praksissers rolle i opretholdelsen eller forandringen af den sociale 
orden (Jørgensen & Phillips, 1999: 82).  
 
Det skal indledningsvist bemærkes at jeg deler Jørgensen & Phillips 
opfattelse, at Faircloughs begrebsverden i nogle henseender kan være 
inkonsekvent og simpelthen for omfangsrig (Jørgensen & Phillips, 1999: 77 og 
91). Derfor skal det understreges, at jeg i nærværende speciale kun omtaler 
de faircloughske begreber, som er direkte relevante for min analyse. Det 
betyder, at ellers centrale diskursive begreber som intertekstualitet, genre og 
stil ikke er medtaget.  
 
Jeg har dog valgt Fairclough til min diskursive analyse, dels fordi hans teori 
indeholder mange anvendelige redskaber til en grundig og tekstnær analyse; 
dels fordi han mener, at sociale forhold også kan forklares med ikke-
diskursive faktorer, hvorved han adskiller sig fra andre  store 
diskursteoretikere som fx Laclau & Mouffe (Jørgensen 2002). Derfor kan jeg 
bruge Fairclough i kombination med ikke-diskursive teorier af Meyrowitz og af 
Pedersen i min analyse.   
 
4.4.1 Definition af diskurs 
Ifølge Jørgensen og Phillips kan begrebet diskurs sommetider fremstå som en 
noget diffus og ubestemmelig størrelse. Begrebet har lidt denne skæbne, fordi 
det ofte anvendes i flæng uden nogen nærmere bestemmelse af dets indhold 
og bruges til at betegne vidt forskellige teoretiske entiteter. Der findes således 
ikke nogen bredt anerkendt konsensus om, hvad diskurs er, eller hvordan 
diskurs analyseres (Jørgensen & Phillips, 1999: 9).  
 
Derfor er det vigtigt for mig at indlede nærværende speciales teoretisk 
begrebsafklaring med en definition af, hvordan Fairclough opfatter begrebet 
diskurs, og hvad der menes, når det optræder i den følgende analyse.   
 
Fairclough definerer diskurs som en måde at kommunikere på, der giver 
betydning til oplevelser ud fra et bestemt perspektiv (Jørgensen og Phillips, 
1999: 79). En diskurs er altså en særlig måde at udlægge verden på, en 
måde at betydningsfastlåse relationer, objekter og identiteter på (Jørgensen & 
Phillips, 1999: 91). Diskurs kan forme den måde, vi skelner mellem sandt og 
falsk og bestemme hvilke handlinger, der forekommer relevante, og hvilke der 
forekommer utænkelige (Jørgensen & Phillips, 1999: 150).  
 
Jørgensen og Phillips påpeger, at diskurs ikke er en afgrænset størrelse, der 
findes i virkeligheden, men ”et analytisk begreb”, som man som forsker 
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lægger ned over virkeligheden for at skabe en ramme for sin undersøgelse. 
Det betyder, at når man som forsker skal beslutte sig for, hvordan man 
udpeger og afgrænser en bestemt diskurs, må dette afgøres fra gang til gang 
i forhold til ens aktuelle forskningsformål (Jørgensen og Phillips, 1999: 149). I 
nærværende speciale udpeger jeg forskellige diskurser i dagbladenes 
politiske nyhedsformidling så som christiansborgpolitisk diskurs, 
førstehåndsdiskurs og plat spot diskurs. Andre forskere med andre 
forskningsformål ville givetvis have udpeget andre diskurser.   
 
Det er vigtigt at bemærke, at Fairclough som nævnt ser diskurs som både 
konstituerende for men også konstitueret af den sociale verden. Diskursive 
praksisser former således sociale praksisser, men formes også af dem. Der 
er tale om et dialektisk forhold (Jørgensen og Phillips, 1999: 74). Vi ser 
således, hvordan Fairclough foretager en skelnen mellem diskursive og ikke-
diskursive praksisser, således at diskursbegrebet reserveres til tekst, tale, 
billeder og andre semiologiske systemer (ibid. 29). I nærværende speciale 
ses dog udelukkende på tekst.   
 
Øvrige sociale praksisser fungerer efter andre logikker end de diskursive og 
må derfor analyseres med andre redskaber end de diskursanalytiske 
(Jørgensen & Philips 1999: 28). Således er tredje niveau i Faircloughs 
tredimensionelle diskursanalyse reserveret til at undersøge en given tekst 
som en social praksis.  
 
4.4.2 Definition af diskursorden 
Fairclough bruger begrebet ”diskursorden” til at betegne de diskurser, som er 
blevet brugt inden for et socialt domæne eller en social institution. Hvor en 
diskurs er en fastlåsning af betydning inden for et bestemt område, er en 
diskursorden således en betegnelse for alle de forskellige modsætningsfyldte 
diskurser, der kæmper i samme rum i en konkurrence om at indholdsudfylde 
på hver deres måde (Jørgensen og Phillips, 1999: 146). Den diskursorden, 
som danner analyserammen i nærværende speciale er dagbladenes politiske 
nyhedsformidling.  
 
De diskurser, som en person benytter sig af i sin kommunikation, styres af 
diskursordnen, da denne udgør de diskursive konventioner og ressourcer, 
som er til rådighed. På denne måde fungerer diskursordnen som en 
begrænsning for, hvad man kan sige. Men samtidig har sprogbrugere også 
ifølge Fairclough mulighed for at omforme og forandre en given diskursorden, 
hvis de begynder at benytte sig af diskurser fra andre diskursordner 
(Jørgensen og Phillips, 1999: 83). I så fald bidrager de til diskursiv forandring 
(Fairclough, 1992: 96).   
 
Eksempler på sådanne forandringer kan være, at formelt og uformelt sprog 
blandes, at teknisk og ikke-teknisk vokabular kombineres, at en 
talesprogssyntaks tager over, der hvor man før oftest ville have fundet en 
skriftlig o.lign. (Fairclough, 1992: 97). Når en sådan diskursiv tendens 
”hænger fast” og konsoliderer sig som en ny konvention i diskursordnen, vil 
teksterne, den optræder i, i første omgang virke stilistisk selvmodsigende for 
konsumenterne. Men efterhånden forsvinder denne effekt, og konventionerne 
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vil passe ind uden at vække opsigt og forekomme naturlige (Fairclough, 1992: 
97). 
 
4.4.3 Interdiskursivitet 
For at kunne undersøge sådanne diskursive forandringer, indfører Fairclough 
begrebet ”interdiskursivitet”. Dette er en betegnelse for det forhold, at 
diskurser sommetider artikuleres inden for og på tværs af grænserne mellem 
forskellige diskursordner. Når konventionelle diskursive praksisser artikulerer 
diskurser på traditionel vis, opretholdes den dominerende diskursorden og 
dermed den herskende sociale orden, da diskurser jo, som vi har set, 
konstituerer den sociale verden. Når kreative diskursive praksisser derimod 
blander diskurser på en ny og kompleks rykkes måde grænserne både inden 
for og mellem forskellige diskursordner, og social forandring følger.  
 
Dette er et tegn på og en drivkraft bag diskursiv og dermed samfundsmæssig 
forandring (Jørgensen & Phillips, 1999: 84). Heraf følger at forandring og en 
høj grad af interdiskursivitet hænger sammen, mens en ringe grad af 
interdiskursivitet er et tegn på reproduktion af det bestående (Jørgensen & 
Phillips, 1999: 94).  
 
I nærværende speciale vil jeg bruge interdiskursivitetsbegrebet til at 
analysere, hvordan tekster fra dagbladenes politiske nyhedsformidlings 
diskursorden bruger konventioner og diskurser præget af uformelhed, 
talesprog o.lign., som ellers ikke måtte formodes at høre her.     
 
4.4.4 Diskursdemokratisering  
En type af diskursiv forandring, som vil være særligt i fokus i nærværende 
speciale er Faircloughs begreb diskursdemokratisering. Dette beskriver en 
proces, hvormed uligheder og asymmetrier fjernes fra forskellige gruppers 
diskursive og lingvistiske konventioner inden for en given diskursorden 
(Fairclough, 1992: 201 & 220).  Ifølge Fairclough er denne proces en 
væsentlig årsag til forandringstendenser og hidrører i vid udstrækning fra den 
societale udvikling (Fairclough, 1992: 201 & 220).  
 
Fairclough lister flere forskellige eksempler på diskursdemokratisering. Han 
nævner fx elimineringen af tydelige hierarki- og magtasymmetrimarkører så 
som tiltaleformer, fokusering på samtaleemner, som alle kan deltage i 
(Fairclough, 1992: 203 & 222), indførelsen af uformelle omgangsformer samt  
adgang for marginaliserede samfundsgrupper til præstigefyldte diskurser 
(Fairclough, 1992: 201). 
  
Diskursdemokratisering vil således typisk medfører mere uformelle 
omgangsformer. Det er netop i formelle situationer, at asymmetriske magt- og 
statusrelationer er tydeligst. Jo mere uformel en situation er, jo sværere er 
magtskel at skelne (Fairclough, 1992: 204).  
 
Begrebet diskursdemokratisering vil blive brugt i vidt omfang i min analyse af 
forskellige avisartikler, som inddrager Facebookytringer, idet det vil blive 
diskuteret om disse tekster, med deres meget uformelle sprog og indhold, kan 
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ses som led i og utryk for en igangværende demokratiseringsproces af 
diskursordnen dagbladenes politisk nyhedsformidling.  
 
4.4.5 Fairclough tredimensionelle analysemodel 
Fairclough giver os et analyseredskab til at undersøge tekster for 
diskursdemokratisering og andre diskursive forandringsprocesser. Dette 
redskab kalder han for sin tredimensionelle analysemodel, da han opererer 
med tre analyseniveauer til ét tilfælde af sprogbrug: 
 

1. Tekstanalyse 
2. Diskursiv analyse 
3. Social analyse 

 
Alle tre dimensioner skal inddrages i en konkret diskursanalyse af en 
kommunikativ begivenhed (Jørgensen & Phillips, 1999: 80). Nedenfor 
gennemgår jeg nu i korte træk, hvordan en analyse af de forskellige 
dimensioner kan udføres, når en given tekst skal undersøges. Mange af de 
begreber og anskuelser, som den tredimensionelle analysemodel bygger på 
har dog allerede været gennemgået ovenfor.  
 
1. Tekstanalyse 
Fairclough advokerer for en detaljeret tekstanalyse for at kunne få indsigt i, 
hvordan diskursive processer kan aflæses lingvistisk i specifikke tekster; 
hvordan diskurserne iværksættes tekstuelt (Jørgensen & Phillips, 1999: 78, 
95). Tekstanalysen fokuserer på teksttræk så som vokabular, grammatik og 
sammenhæng mellem sætninger.   
 
2. Diskursiv praksis 
En given tekst er også en diskursiv praksis, og derfor bør det undersøges, 
hvordan tekstproducenten benytter sig af eksisterende diskurser for at skabe 
denne tekst (Jørgensen & Philips 1999: 81).  
 
3. Social praksis 
Enhver kommunikativ begivenhed fungerer som en form for social praksis, 
fordi den reproducerer eller forandrer den eksisterende diskursorden. Altså er 
det gennem diskursordnen, at en kommunikativ begivenhed former og formes 
af den bredere sociale praksis (Jørgensen & Phillips, 1999: 83). For at 
analysere dette er diskursanalysen ikke tilstrækkelig, fordi social praksis både 
har diskursive og ikke-diskursive elementer. Derfor må man i denne 
sammenhæng inddrage andre teoretiske retninger (Jørgensen & Phillips, 
1999: 82). 
 
I nærværende speciale vil jeg applikere Faircloughs tredimensionelle 
analysemodel på tre udvalgte artikler. Til at undersøge hvordan disse bliver 
brugt som sociale praksisser, vil jeg inddrage teori af Meyrowitz og Pedersen, 
som de er beskrevet i afsnit 4.5 og 4.6. Derudover vil jeg til denne tredje 
dimension af Faircloughs analysemodel benytte mig af ideologi- og 
hegemonibegreberne, som de er beskrevet nedenfor. 
 
4.4.6 Ideologi 
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Fairclough ser ideologi som en måde at konstruere og give betydning til 
omverdenen, således at dominansrelationer i samfundet reproduceres eller 
transformeres. Denne proces er indlejret i forskellige dimensioner af diskursiv 
praksis. Det betyder, at diskursive praksisser kan ses som ”materialiseringer” 
af ideologi (Fairclough, 1992: 87). De i diskursive praksisser indbyggede 
ideologier fungerer mest effektivt, når de bliver konventionelle og opnår status 
af ”common sense”.  
 
Men denne status er aldrig stabil, og diskursive praksisser er således et led i 
ideologiske kampe, der søger at omforme societale dominansrelationer. 
Derfor mener Fairclough, at ideologiske stridigheder formentlig er del af 
årsagen, når kontrasterende diskursive praksisser er i brug inden for en given 
diskursorden (Fairclough, 1992: 88).  
 
Fairclough understreger, at ideologi kan være indlejret på mange niveauer og 
således kan vise sig eksempelvis i den måde, en sætning er konstrueret på, 
den diskurs, der er valgt, eller rollefordelingen i teksten (Fairclough, 1992: 89).  
 
4.4.7 Hegemoni 
Fairclough definerer hegemoni som lederskab og dominans udøvet af én 
social klasse på tværs af økonomiske, politiske, kulturelle og ideologiske 
samfundsdomæner. Hegemoni er således magten over samfundet, men 
denne magt kan ikke opnås ved hjælp af tvang eller underkastelse, men må 
opretholdes ved at indgå alliancer, vinde tilslutning, tilbyde indrømmelser 
o.lign. Ideologisk modstand kan bestemt ydes, men folk vil typisk ikke være 
opmærksomme på, at de gør det (Jørgensen & Phillips, 1999: 87).   
 
Hegemoni kan aldrig opnås andet end delvist og midlertidigt. Derfor foregår 
der en konstant kamp om hegemoni mellem klasser og samfundsgrupper 
(Fairclough, 1992: 92). Denne kamp udspiller sig diskursivt  i kampen om at 
reproducere eller omforme diskursordner (Fairclough, 1992: 93). Derfor peger 
Fairclough også på hegemonibegrebet som et redskab, hvormed vi kan 
analysere, hvordan diskursiv praksis indgår i en større social praksis 
(Jørgensen & Phillips, 1999: 88), dvs. tredje dimension af hans analysemodel.  
 
Hermed giver Fairclough udtryk for betydningen af at kunne se koblingen 
mellem interdiskursivitet, diskursiv forandring og hegemoni. Forandring 
skabes ved at yde modstand. Det gøres ved at artikulere interdiskursive 
elementer, selvom der som nævnt er magtmæssige og socialt betingede 
begrænsninger for, hvor innovative mennesker kan være i deres diskursive 
praksisser (Fairclough, 1992: 136).  
 
Disse begreber, ideologi og hegemoni, vil jeg bruge i min analyse til at 
forklare, hvorfor vi ser brugen af Facebook i nyhedsformidlingen, og hvorfor 
dette resulterer i, at flere, vidt forskellige diskurser kommer i anvendelse. Jeg 
vil argumentere for, at det gælder kampen om hegemoni i samfundet, 
udkæmpet blandt politikere, journalister og ”almindelige danskere”.   
 
 
4.5 Meyrowitz: elektroniske mediers indvirkning på social adfærd 
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Til tredje og sidste dimension af Faircloughs analysemodel, vil jeg også 
inddrage nogle ikke-diskursive forklaringsmodeller, nemlig som nævnt 
Meyrowitz’ og Pedersens tanker. Disse vil blive gennemgået efter tur 
nedenfor.  
 
I sin bog fra 1985, No Sense of Place, undersøger Joshua Meyrowitz, 
hvordan udviklingen af nye medier kan påvirke sociale miljøer, og hvordan 
dette giver sig udslag i menneskers opførsel (Meyrowitz, 1985: 15). Hans 
hovedtese er, at menneskets adfærd påvirkes, når noget forårsager en 
forandring i sociale situationers grænser. Og det er netop, hvad elektroniske 
medier gør (Meyrowitz, 1985: 70). Elektroniske medier åbner situationer op og 
byder nye folk indenfor.   
 
Jeg har valgt at bruge Meyrowitz, fordi han efter min mening bedre end nogen 
anden giver os en forklaring på, hvorfor udviklingen af nye medier har en så 
fundamental indvirkning på vores samfund, som min analyse vil argumentere 
for. Selvom Meyrowitz’ bog er skrevet før internettets og smartphones’ 
fremkomst, ser jeg hans tanker som universelle og fuldt ud anvendelige i dag. 
I det nedenstående har jeg refereret til moderne medietyper så som 
Facebook, der hvor det er aktuelt. Det skal bemærkes, at Meyrowitz’ bog er 
meget omfattende og bredt favnende. Derfor har jeg kun medtaget de 
allermest relevante af hans begreber.  
 
4.5.1 Medieteori og situationisme 
For at analysere elektroniske mediers indvirkning på social adfærd anvender 
Meyrowitz to forskellige teoretiske perspektiver. Det ene er medieteorien, som 
ser på, hvordan diverse kommunikationsmedier gennem historien har 
medvirket til at tilvejebringe social forandring, så som ændringer i kultur og 
måder at opfatte verden på (Meyrowitz, 1985: 15 & 18-19). Medieteorien 
sætter således fokus på en faktor, som ofte overses, nemlig at det ikke kun 
betyder noget, hvad man siger, men også gennem hvilket medie man gør det 
(Meyrowitz, 1985: 20).  
 
Det andet teoretiske perspektiv, som Meyrowitz inddrager, er situationisme. 
Situationisme ser på, hvordan menneskets adfærd formes af sociale 
situationer (Meyrowitz, 1985: 15). Det er den situationelle kontekst, som 
fortæller os, hvordan vi kan, bør og forventes at opføre os i en given situation 
(Meyrowitz, 1985: 24).  
 
For at anskueliggøre dette benytter Meyrowitz sig af sociologen Erving 
Goffman metaforiske beskrivelse af det sociale liv som et drama. Gennem 
vores tilværelse spiller vi en række forskellige roller på en række forskellige 
scener. Den rolle, vi spiller, afhænger af situationen, de andre medvirkende 
og tilskuerne. I forlængelse af denne metafor, fortæller Goffman os, at vores 
opførsel påvirkes af, om vi befinder os bag scenen eller på scenen. Bag 
scenen er vi blandt ligemænd, og dem vi er mest intime med. Her kan vi 
slappe af, være private, udtrykke os uformelt osv. Vi behøver ikke performe. 
Når vi befinder os på scenen derimod, er vi foran et publikum. Her skal vi 
opfører os med anstand, være formelle, tage vare på vores anseelse og give 
et godt indtryk af os selv (Meyrowitz, 1985: 29).  



 19

 
4.5.2 Situationer som informationssystemer 
Meyrowitz griber disse to teoretiske perspektiver, medieteori og situationisme, 
og integrerer dem for at forstå forholdet mellem medier og situationer 
(Meyrowitz, 1985: 33). Men hvor situationisterne ser situationer som 
overvejende bestemt af, hvor et individ rent fysisk befinder sig, udvider 
Meyrowitz begrebet, således at en situation defineres ud fra, hvilken 
information, man her har adgang til (Meyrowitz, 1985: 36).  
 
Derfor beskriver Meyrowitz også en situation som et ”informationssystem” 
(ibid.: 37). Han definerer i denne sammenhæng information som ”alt det, 
mennesker er i stand til at vide omkring deres egen og andres opførsel og 
handlinger” (Meyrowitz, 1985: 37). Det er altså den information, vi har adgang 
til, som bestemmer, hvordan vi opfører os. Da forskellige medier giver adgang 
til forskellige informationer, ændres vores adfærd således, alt efter hvilket 
medie vi bruger til vores interaktion.  
 
4.5.3 Situationers fysiske adgangsbegrænsninger nedbrydes 
Elektroniske medier skaber nye sociale situationer, fordi de nedbryder de 
traditionelle, fysiske barrierer for informationers bevægelser. Med fjernsyn, 
Internet, sociale medier, mobiltelefoner o.lign. har vi pludselig adgang til langt 
mere information om andre mennesker end tidligere. Samtidig er vores 
mulighed for at tilbageholde uflatterende information om os selv og 
udelukkende dele den med særligt udvalgte – med andre ord at holde vores 
backstage opførsel skjult – formindsket betydeligt.  
 
Elektroniske medier eksponerer backstageområet og dermed mange ting, vi 
ikke selv er herrer over, kan kontrollere eller fravælge så som vores lyster, 
behov, kropslige funktioner, humørudsving osv. (Meyrowitz, 1985: 49). Før 
elektroniske medier blev introduceret, kunne modtagerne af en politikers 
ytring ikke vide, om politikeren svedte, rødmede, rystede på hænderne, 
stammede, bævede eller lignende med mindre de var fysisk til stede, eller en 
journalist gjorde opmærksom på det i sin artikel. I dag er denne type 
information blevet umulig for politikeren at kontrollere og tilbageholde.  
 
Elektroniske medier adskiller sig altså fra printmedier ved at nedbryde mange 
af de fysiske barrierer, der har omgæret information tidligere. I mange tilfælde 
behøver man nu ikke begive sig til et fysisk sted for at få indsigt i viden 
(Meyrowitz, 1985: 308). Man kan altså deltage i en situation uden at være 
virkeligt ”til stede”.   
 
Man behøver ikke at være til stede, når en politiker holder en tale, for at 
kunne høre og se den, man behøver ikke at sidde i Folketingssalen eller et 
udvalgslokale på Christiansborg for at være tilskuer til en debat. Fremkomsten 
af fjernsynet ændrede dette, og man kunne nu overvære dette fra sit eget 
hjem. I dag behøver man ikke en gang være hjemme; adgang gives via ens 
bærbare computer, tablet eller smartphone. I min analyse vil jeg argumentere 
for, at Facebook et yderligere et skub til denne udvikling, og at politikere og 
journalister med deres brug af Facebookytringer inviterer folk med ind i 
situationer, som før var hermetisk lukkede for ”mening mand”.  
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4.5.4 Hierarkiske konsekvenser 
Ifølge Meyrowitz er de mønstre, som bestemmer strømmen af  sociale 
informationer, en afgørende faktor, når det kommer til hierarki og social 
status. Mennesker med samme sociale status i et samfund har ofte adgang til 
de samme situationer, hvorimod mennesker med forskellig grad af social 
status har adgang til forskellige situationer. Høj status afhænger således af en 
persons adgang til viden, som andre ikke har. 
 
Derfor har det store sociale konsekvenser, når et nyt medie vinder indpas og 
ændrer adgangskravene til forskellige situationer, dvs. skaber nye 
informationssystemer (Meyrowitz, 1985: 52). Dette kan bl.a. bevirke, at 
sociale roller, som er bestemt af autoritet og hierarkisk placering, ændres. 
Medier som  TV og internet, der nedbryder situationelle grænser og som 
medvirker til at skabe ensartethed i, hvad mennesker i et samfund ved, 
tilskynder til egalitære former for interaktion (Meyrowitz, 1985: 64).     
 
4.5.5 Afmystificering 
Ved at nedbryde situationelle rammer for tid og sted og delagtiggøre 
befolkningen i information, som før var forbeholdt de få og de indviede, er 
elektroniske medier med til at skabe en omfattende social afmystificering. 
Pga. den begrænsede, kontrollerede og stiliserede information, printmedierne 
har tilbudt almindelige mennesker om personer med autoritet, er disse blevet 
betragtet som abstrakte roller, frem for specifikke individer. Med fremkomsten 
af elektroniske medier afmystificeres rollerne og bliver til mennesker af kød og 
blod, hvilket mindsker den ærefrygt, befolkningen før har haft for autoriteter 
(Meyrowitz, 1985: 155).    
 
Disse tanker fra Meyrowitz omkring de elektroniske mediers nedbrydning af 
hierarkier vil i min analyse brugt til at forklare, hvorfor vi så mange af 
Facebookcitaterne i det indsamlede materiale har en uformel, apolitisk 
karakter.  
 
4.5.6 Elektroniske medier ligner ”virkeligheden” 
Fremkomsten af elektroniske medier gør mere end blot at øge mængden af 
information og bringe den til nye og langt større publikumsmængder. 
Elektroniske medier adskiller sig også fra printmedier, fordi det er en anden 
type af information, der bliver viderebragt (Meyrowitz, 1985: 93). Ifølge 
Meyrowitz har elektroniske medier nemlig en tilbøjelighed til information, der 
ligner ”virkeligheden”. 
 
En af de primære grunde til dette er de vidt forskellige produktions- og 
konsumptionshastigheder, som elektroniske medier og printmedier opererer 
med. Jo mere tid det tager at formulere, afsende og modtage en besked, 
desto mere formel bliver dens indhold. Langsomme beskeder er ofte nødt til 
at opsummere begivenheder, hvorimod hurtige beskeder kan give et 
”øjebliksbillede” af, hvad der foregår. Derfor er hurtige beskeder mindre 
organiserede, indeholder unødvendige eller uflatterende detaljer om 
afsenderen og er mere backstageagtig i deres karakter (Meyrowitz, 1985: 
110).  
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Jo hurtigere et medie er, jo mere vil beskederne, som udsendes igennem det, 
ligne ”virkeligheden”, idet afsenderen ikke har mulighed for at give det 
idealiserede, manipulerede og stiliserede billede af begivenhederne, som 
printmedierne giver mulighed for (Meyrowitz, 1985: 109). Samtidig giver 
langsommeligheden ved printmedierne afsenderen en tidsbuffer, som levner 
mulighed for at nå at bortfiltrere fejl, unøjagtigheder og ting, som ikke er 
velovervejede (Meyrowitz, 1985: 112). Da elektroniske medier i vid 
udstrækning ikke besidder denne buffer, er der ”meget af det, som en gang 
var del af backstageområdet, der nu bliver præsenteret som ”nyheder,” som 
Meyrowitz skriver (ibid.).  
 
4.5.7 Den parasociale faktor 
En anden faktor, som medvirker til den stigende uformelhed, er den 
”parasociale” relation, elektroniske medier så som fjernsynet skaber. Ved at 
efterligne ansigt til ansigt relationer, skabes elektroniske medier en 
fornemmelse af intimitet og venskab. Seere begynder at føle, at de ”kender” 
de mennesker, de ”møder” på TV, ligesom de kender venner og kollegaer i 
det ”virkelige” liv. Denne udvikling har omvendt fået mange af de 
berømtheder, som regelmæssigt optræder i medierne, til at føle, at de bliver 
nødt til at levere personlig og privat information og tale i et uformelt 
hverdagssprog, fordi deres parasociale ”venner” forventer det – det er jo den 
type kommunikation, man får fra sine rigtige venner (Meyrowitz, 1985: 119).  
 
Samtidig opleves et krav om at reducerer elitære udtryksformer og 
specialiseret sprogbrug. Dette sker, fordi den store grad af adgang til 
informationer, som elektroniske medier tilvejebringer, gør, at der skabes en 
forventning om, at al information så også er tilgængeligt og forståeligt 
(Meyrowitz, 1985: 166). Dette forventningspres gør sig også gældende i 
printmedierne, som er begyndt at efterligne den informationstype, der findes i 
de elektroniske medier. De traditionelt mere formelle og abstrakte printmedier, 
går i stigende grad over til en mere personlig og subjektiv stil og simulerer ofte 
det talesprog og  den skødesløse grammatik, der fx opleves på fjernsyn og i 
”det virkelige liv” (Meyrowitz, 1985: 178).    
 
Disse tanker fra Meyrowitz om elektroniske mediers parasociale effekt, vil jeg 
applikere på Facebook for at forklare den høje andel af personlig, subjektiv og 
talesprogsagtige kommunikation, der gør sig gældende i de indsamlede 
artikler.   
 
4.6 Pedersen: Den politiske dagsorden 
Nedenfor gennemgår jeg nu Ove Kaj Pedersens argumentation for, at den 
politiske dagsorden er blevet institutionaliseret. Argumenterne er del af en stor 
undersøgelse og analyse, Pedersen har udført sammen med en række andre 
forfattere i perioden 1997-2000 omkring udviklingen inden for politisk 
journalistik i Danmark, som det dog ikke vil være relevant at komme ind på 
her. Derfor er min præsentation af institutionaliseringsbegrebet nedenfor holdt 
i korte træk og hovedpointer.   
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4.6.1 Den politiske dagsordens institutionalisering 
Ifølge Pedersen har der udviklet sig en ny politisk institution i Danmark på linje 
med Folketing, regering og forvaltning, nemlig den politiske dagsorden. 
Begrebet beskriver ”den dagsorden, som fremgår af medierne, og som er 
resultatet af konkurrencen mellem flere ikke konstitutionelle aktører om, hvad 
den skal omfatte, hvem der skal deltage, og hvilken tidsrytme den skal følge.” 
(Pedersen, 2000: 277). Politikere og journalister har således ikke deres egen 
politiske dagsorden men én fælles, og de to grupper er i åbenlys konkurrence 
indbyrdes og med andre aktører om indflydelse på dens indhold (Pedersen, 
2000: 277).  
 
Ifølge Pedersen er denne institutionaliseringsproces forårsaget af politikkens 
og journalistikkens selvstændiggørelse. I dag er de to således ikke længere 
bundet sammen i den tidligere så fremherskende partipresse men er frie til at 
konkurrere om at sætte den politiske dagsorden uafhængigt af den anden 
(Pedersen, 2000: 281-299).    
 
I min analyse vil jeg se nærmere på denne konkurrence om den politiske 
dagsorden ved at undersøge hvordan den udspiller sig i den diskursordnen 
dagbladenes politiske nyhedsformidling.  
 
4.6.2 Definitionen af begrebet ”politik” udvides 
Pedersen mener, at denne institutionalisering indgår som et led i en ændring 
af den politiske magtfordeling hen imod en større grad af pluralisering. Der er 
således sket en forøgelse af mulighederne for at påvirke politik, og selve 
definitionen af, hvad der er politisk, og hvem der legitimt kan deltage heri, er 
udvidet (Pedersen, 2000: 275). Derfor udtaler politikere i dag sig om langt 
flere emner end tidligere, og almindelige borgere er blevet en højt prioriteret 
kilde til citat eller som subjekt i nyhedsdækningen (Pedersen, 2000: 314).   
 
Samtidig har Folketinget, regeringen og de politiske partier mistet store dele 
af den egenhændige kontrol over den politiske dagsorden, som de tidligere 
besad (Pedersen, 2000: 278), og selve lovgivningsprocessen er ved at 
indrette sig efter, at der eksisterer en selvstændig politisk dagsorden  
(Pedersen, 2000: 280). Den pluralistiske styreform, der er et resultat af denne 
udvikling, er kendetegnet ved, at der er konkurrence mellem et større antal 
aktører om at påvirke de politiske beslutningsprocesser (Pedersen, 2000: 
288).   
 
4.6.3 Fri konkurrence om adgangen til den politiske dagsorden 
Den politiske dagsorden er altså stedet, hvor man kan opnå indflydelse på 
den politiske meningsdannelse, og alle medietyper kan deltage i den frie 
konkurrence om adgang hertil (Pedersen, 2000: 285).  Ifølge Pedersen er det 
således en forudsætning for, at den politiske dagsorden kan blive en politisk 
institution, at journalister besidder selvstændighed til at definere, hvad der er 
politisk interessant og hvem, der er berørt af politik, og der skal således være 
en fri konkurrence mellem alle de forskellige medietyper, aviser, radio, TV 
osv. Politikerne må ikke have privilegeret adgang til nogen medietype, hvis 
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dagsordenen skal fastsættes i konkurrence mellem selvstændige aktører 
(Pedersen, 2000: 286).   
  
Pedersen kalder institutionaliseringen af den politiske dagsorden for ”en 
demokratisering af det danske samfund” (Pedersen, 2000: 274), men 
beskriver også, hvordan det sætter politikerne under pres. Tidligere havde 
disse nemlig som nævnt monopol på  meningsdannelsen og kontrollerede 
dens timing, indhold og tilrettelæggelse. Indflydelse på dagsordenen fik man 
via Folketingets talerstol, Christiansborgs udvalg, det korporative system eller 
forvaltningen. Fremkomsten af en selvstændig, institutionaliseret politisk 
dagorden har åbnet for alternative adgangsporte og gjort den enkelte politiker 
til en blandt flere ”dødelige” i konkurrencen om dagsordenssættelsen. 
Således bevirker institutionaliseringen, at der sættes et stærkt øget fokus på 
politikerne som enkeltpersoner (Pedersen, 2000: 300).   
 
Pedersens tanker om en institutionalisering af den politiske dagsorden og 
præmisserne herfor vil jeg bruge til at forklare, hvordan dagbladene bruger 
politikernes Facebookytringer som et redskab til at holde konkurrencen  om 
dagsordenssættelsen fri og sørge for, at politikerne ikke via Facebook får 
privilegeret adgang til danskerne og således kan sætte en dagsorden uden 
om medierne. Men samtidig vil jeg koble Pedersens tanker om en udvidelse 
af begrebet ”politik” sammen med Faircloughs teori om ideologi og hegemoni, 
for at argumentere imod Pedersens eget udsagn, nemlig at 
institutionaliseringen af den politiske dagsorden er et ”demokratisk 
sundhedstegn” (Pedersen, 2000: 278).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 24

5.0 ANALYSE  
 
5.1 Afgrænsning af diskursordner 
Som analytisk ramme for min opgave vil jeg primært beskæftige mig med en 
diskursorden, som jeg har udpeget og valgt at kalde dagbladenes politiske 
nyhedsformidling.  
 
Som vi så i afsnit 4.4.2 er en diskursorden betegnelsen for de diskurser, der 
konkurrerer om at meningsudfylde i samme rum. Det pågældende rum her er 
summen af de politiske artikler, som bringes i de danske dagblade. Pga. 
nærværende speciales begrænsede omfang, har jeg som omtalt tidligere 
afgrænset ”dagblade” til at omfatte Berlingske, Ekstra Bladet og deres 
tilhørende netaviser.  
 
Jeg ser dagbladenes politiske nyhedsformidling som en afgrænset 
diskursorden, som lægger sig op ad, men ikke inkluderer beslægtede 
diskursordner så som TV’s politiske nyhedsformidling. Her dominerer det talte 
sprog, hvorfor andre udtryksformer gør sig gældende. Derfor mener jeg, at 
der er der tale om to forskellige diskursordner, ikke én samlet.  
 
Det er vigtigt at huske på, som vi diskuterede tidligere, at diskurser og 
diskursordener er et analytisk begreb, som en forsker må applikere på sin 
empiri i forhold til sit forskningsformål (se afsnit 4.4.1). I andre sammenhænge 
ville andre afgrænsninger af diskursordner, der omfattede dagbladenes 
politiske nyhedsformidling, derfor godt kunne tænkes; det kunne være en 
endnu mere afgrænset diskursorden så som ”udenrigspolitiske artikler i 
danske dagblade” eller en betydeligt bredere diskursorden så som ”politisk 
nyhedsformidling i danske medier”. 
 
Nærværende speciale undersøger tekster, som er en del af diskursordnen 
dagbladenes politiske nyhedsformidling, nemlig politiske dagbladsartikler, 
som indeholder Facebookcitater. Det er således kun én bestemt portion af 
diskursordnen dagbladenes politiske nyhedsformidling, jeg undersøger, men 
jeg mener, at mine resultater kan give en værdifuld indsigt i generelle 
udviklingstendenser for den samlede diskursorden, dvs. også for politiske 
dagbladsartikler uden Facebookcitater. Jeg mener således ikke, at politiske 
dagbladsartikler med Facebookcitater udgør en selvstændig diskursorden.  
 
Mit hovedfokus i dette speciale er som nævnt diskursordnen dagbladenes 
politiske nyhedsformidling, men jeg opererer også med to andre 
diskursordner: Facebookdiskursordnen, som indbefatter de diskurskategorier, 
som anvendes af Facebookbrugere i ytringer på Facebook, og den 
parlamentariske diskursorden, som indbefatter de diskurskategorier, som 
benyttes i forbindelse med lovgivningsarbejdet på Christiansborg, dvs. til 
Folketingsdebatter, udvalgsmøder, høringer o.lign.  
 
5.2 Inddeling af materialet     
Som nævnt ovenfor har min Infomediasøgning på artikler fra Berlingske, 
Ekstra Bladet og deres respektive Internetudgaver i perioden fra 01.01.2011 
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til 31.12.2011 frembragt 271 artikler efter irrelevante artikler er blevet 
frasorteret efter den tidligere beskrevne frasorteringsproces (se afsnit 2.5).  
 
For at skabe et udgangspunkt for analysen har jeg inddelt det indsamlede 
datamateriale i et antal kategorier, således at vi kan få et overblik over, hvem 
der afsender de Facebookytringer, der citeres i dagbladene, hvilket indhold 
disse ytringer har, samt hvilke diskurser, disse ytringer artikulerer. Denne 
metode vil jeg bruge til at svare på min problemformulerings første 
underspørgsmål. 
 
5.3 Afsenderkategorier 
Efter gennemlæsning af de 271 indsamlede artikler, har jeg fundet ud af, at 
afsenderne af de citerede Facebookytringer kan inddeles i tre overordnede 
kategorier. Nedenfor følger en oversigt over disse tre afsenderkategorier samt 
forklaringer på, hvem de forskellige kategorier indbefatter: 
 
5.3.1 Backbenchere 
I denne kategori af artikler stammer Facebookytringerne fra politikere, som 
ikke befinder sig i toppen af det politiske hierarki. Ordet ”backbencher” har jeg 
lånt fra det britiske parlamentariske system, hvor det referer til 
parlamentsmedlemmer, som ikke har ministerposter eller prominente 
ordførerskaber og derfor ikke har sæde på de forreste rækker i Palace of 
Westminster.  
 
I nærværende speciale bruger jeg termen lidt bredere, nemlig om ”menige” 
folketingsmedlemmer, kommunalpolitikere, kandidater og 
europaparlamentarikere. Ministre og partiledere er således ikke omfattet af 
denne kategori. Partiernes politiske ordførere og gruppeformænd er heller 
ikke inkluderet i backbencher-kategorien.    
 
Jeg kategoriserer artiklerne alt efter hvilken position, personen bag 
Facebookytringen havde på det tidspunkt, artiklen blev bragt. Det vil 
eksempelvis sige, at en artikel fra februar 2011, som inkluderer en 
Facebookytring af Ellen Trane Nørby vil blive kategoriseret som 
”backbencher”, da Nørby på dette tidspunkt var Venstres socialordfører. 
Artikler om Nørby offentliggjort efter 10. marts 2011 vil derimod falde i 
toppolitiker-kategorien (se nedenfor), da hun på dette tidspunkt blev udnævnt 
til politisk ordfører.  
 
5.3.2 Toppolitikere 
I denne kategori placeres artikler med Facebookytringer fra de politikere, som 
ikke findes i kategorien ”backbenchere”. Det drejer sig altså om ministre, 
partiledere, borgmestre, politiske ordførere samt naturligvis de to 
statsministre, der har fungeret i den monitorerede periode.  
 
Som nævnt ovenfor kategoriserer jeg artiklerne alt efter, hvilken position den 
Facebookytrende politiker havde på det tidspunkt, artiklen blev bragt. Men i 
modsætning til forrige kategori, har jeg valgt ikke at ændre en toppolitikers 
kategorisering, blot fordi pågældende politiker har fået en ny politisk stilling.  
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VK-regeringens ministre var fungerende på deres poster frem til S-R-SF 
regeringens dannelse 3. oktober 2011. Det betyder, at ved den monitorerede 
periodes slutning d. 31.12.2011, var det ikke engang tre måneder siden, de 
tidligere ministre mistede deres ministertitler og i de fleste tilfælde blev 
menige folketingsmedlemmer. Derfor giver det intuitivt ikke mening at 
kategorisere eksempelvis Søren Pind som backbencher i forbindelse med en 
artikel publiceret i november, da man må formode, at en af grundene til, at 
den pågældende journalist har fundet det interessant at medtage Søren Pinds 
Facebookytring, var hans status som afgået minister. 
 
5.3.3 Danskere  
I denne kategori findes artikler med Facebookytringer, som stammer fra 
”almindelige” danskere. Dvs. personer, som ikke får ”taleret” i artiklen pga. et 
politisk embede, ekspertviden, akademisk baggrund eller lignende men blot 
fordi, de er indbyggere i landet. Disse ”danskere” optræder altså i artikler blot 
med navn og ikke andet – sommetider er også dette udeladt. Deres udsagn 
bliver i artiklerne ikke kvalificeret ved at informere om embede, politiske 
tilhørsforhold eller andet.  
  
5.3.4 Fordelingen af artikler på afsenderkategorier  
Opdelt i disse tre afsenderkategorier fordeler de 271 artikler sig således: 
 
Tabel 1: Fordelingen af artikler på afsenderkategorier 

 Antal artikler Andel 

Backbenchere 155 57,2%
Toppolitikere 100 36,9%
Danskere 16 5,9%
I alt 271  100%
 
Som det fremgår af tabellen, er der en klar overvægt af artikler, der bruger 
Facebookytringer afsendt af politiske backbenchere. Disse står således for 
næsten seks ud af ti artikler i det indsamlede materiale. I sammenligning 
hermed står toppolitikere for godt 37% af de i artiklerne omtalte 
Facebookytringer. Her skal der dog naturligvis tages højde for, at 
backbenchere numerisk er en langt større gruppe end toppolitikere. Tabel 1 
viser også, at dagbladene så godt som ignorerer afsenderkategorien 
danskere. Disse står således for blot ca. 6% af Facebookcitaterne.   
 
5.4 Indholdstyper 
Efter gennemlæsning af de 271 indsamlede artikler har jeg opdelt disse i otte 
forskellige inddelinger, alt efter hvordan indholdet i den Facebookytring den 
enkelte artikel citerer, bedst kan kategoriseres.  
 
For overskuelighedens skyld har jeg valgt, at hver ytring kun kan tilhøre én 
indholdstype. Det betyder, at der selvfølgelig kan være tvivlsspørgsmål og 
gråzoner, hvor en Facebookytring har haft multiple budskaber og derfor kunne 
tilhøre forskellige kategorier. I sådanne tilfælde har jeg placeret ytringen efter 
det budskab, jeg vurderede havde fået journalisten til at citere den. Det skal 
understreges at kategoriseringerne er sket efter, hvilket indhold 
Facebookytringen har, ikke indholdet af selve artiklen, selvom disse to i reglen 
stemmer overens.  



 27

5.4.1 Oversigt over indholdstyper 
Nedenfor følger en oversigt over de otte indholdstyper samt forklaringer på, 
hvad de forskellige kategorier indbefatter: 
  

1. Defensiv: I denne indholdstypekategori er afsenderen af 
Facebookytringen i defensiven. Formålet med ytringen er enten at 
forsvare sig i mod beskyldninger, opklare angivelige misforståelser 
eller slet og ret at fremsætte en undskyldning.  

2. Dissentierende: Denne indholdstype indbefatter Facebookytringer fra 
politikere, hvori disse udtrykker sig kritisk enten om deres eget parti 
eller om den politiske blok, partiet tilhører. 

3. Kontroversiel: Jeg har kategoriseret indholdet af en Facebookytring 
som ”kontroversielt”, hvis formålet med ytringen efter min vurdering har 
været at chokere og provokere. Her er ofte tale om personlige angreb 
på politiske modstandere, polariserende udmeldinger eller urealistiske 
politiske forslag.  

4. Politisk: Ytringer af denne type har til formål at fremsætte en politisk 
holdning. Her er som oftest tale om holdningstilkendegivelser omkring 
politiske sager verserende i medierne på det givne tidspunkt. Politiske 
ytringer minder meget om den måde, en politiker ville udtrykke sig, hvis 
vedkomne blev udspurgt af en journalist om et politisk emne. 

5. Privat: Denne indholdstype omfatter ytringer, som har en rent privat 
karakter og således som sådan ikke har noget politisk indhold. Det 
drejer sig typisk om familieforhold, helbredstilstand o.lign. 

6. Sjov: Denne kategori indbefatter ytringer som kan betegnes som 
jokende, ironiske eller sarkastiske. De er som oftest mindre seriøse 
kommentarer til verserende sager  

7. Tak: Ytringer i denne kategori har til formål at takke folk for noget, 
typisk for støtte eller opbakning.  

8. Andet: Denne kategori indbefatter det lille antal ytringer, som ikke kan 
kategoriseres via nogen af ovenstående kategorier.   

 
5.4.2 Fordelingen af artikler på indholdstyper  
Opdelt i disse otte indholdstyper fordeler de 271 artikler sig således: 
 
Tabel 2: Oversigt over indholdstyperne i Facebookcitaterne 
 Antal Andel

Defensiv 36 13,3%
Dissentierende 51 18,8%
Kontroversiel 80 29,5%
Politisk 51 18,8%
Privat 21 7,7%
Sjov 18 6,6%
Tak 6 2,2%
Andet 8 3,0%
I alt  271 100,0%
 
Som det ses af ovenstående tabel, vælger dagbladene tre ud af ti gange at 
citere en Facebookytring, der har et kontroversielt indhold, hvilket gør den til 
den mest benyttede indholdstype. Eksempler på sådanne kontroversielle 
artikler er daværende integrationsminister Søren Pinds karakteristik på 
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Facebook af professor Claus Haagen Jensen som værende ”manisk 
presseliderlig” (Krause-Kjær, 2011) eller historien om Liberal Alliances 
Joachim B. Olsen, der d. 28. oktober 2011 på Facebook skrev: ”Jeg brækker 
mig” over et forslag fra SF’s socialordfører Özlem Cekic om at bruge nogle af 
satspuljemidlerne til julehjælp (bilag 2). 
 
De næstmest benyttede indholdstyper er, som det fremgår af tabel 2, politisk 
og defensiv, som begge står for godt 19% af de citerede Facebookytringer. 
Eksempler på artikler med defensive ytringer er historien om daværende 
statsminister kandidat Helle Thorning-Schmidt, der blev beskyldt for at udnytte 
et skattehul, hendes eget parti kæmpede for at lukke, idet hun leasede en 
tysk indregistreret bil. Her valgte hun at forklare sin side af sagen via en 
opdatering på Facebook, som så blev citeret i dagbladene i forbindelse med 
deres dækning af sagen (Kjærgaard, 2011). Et andet eksempel er historien 
om Liberal Alliances leder Anders Samuelsen, som valgte at bruge et indlæg 
på sin Facebookprofil til at bringe afsløringen om, at han havde betalt sin 
søns narkogæld til en pusher fra rockergruppen Hells Angels (”Samuelsen 
betalte narkogæld for sin søn”, 2011).   
 
De 51 politiske artikler benytter mange forskellige Facebookytringer og 
præges derfor ikke ligesom artiklerne i kategorierne defensiv og 
dissentierende af få ytringer, der til gengæld kaster mange artikler af sig. 
Eksempler på politiske ytringer, der er blevet citeret, er sundhedsminister 
Astrid Krags ytring om regeringens holdning til cigaretafgifter (Rosbøg, 2011), 
de konservatives Tom Behnkes statusopdatering om sin støtte til skærpet 
grænsekontrol (Kastrup, 2011), og Facebookytringer fra forskellige danskere 
omkring debatten om hvorvidt Enhedslisten er et yderliggående parti eller ej 
(Friis, 2011).  
 
Endelig er indholdstypen dissentierende også forholdsvist udbredt og findes 
således i over 13% af de citerede Facebookytringer. Et eksempel på en 
sådan ytring er SF’s MF’er Pernille Vigsø Bagge, som efter den nye S-R-SF 
regering med dertilhørende ministerhold blev præsenteret, i en 
statusopdatering kaldte den nye regering for et flop, kritiserede manglen på 
nordjyske ministrer, samt at posten som kirkeminister var gået til Manu 
Sareen, som tidligere havde lagt afstand til folkekirken. Slutteligt luftede hun 
tanken om at melde sig ud af partiet (Kirkebæk, 2011). 
 
De øvrige kategorier privat, sjov, tak og andet står til sammen for godt hver 
femte af de citerede Facebookcitater, men udover Liberal Alliances Ole Birk 
Olesens mange private statusopdateringer om hans hjertelidelse, der to 
gange har fået ham til at besvime ved offentlige arrangementer, har ingen 
enkelt Facebookytring i disse kategorier høstet bred omtale (se eksempelvis 
Rømer, 2011). 
 
5.4.3 Hvilke indholdstyper benytter de forskellige afsenderkategorier? 
For at få et overblik over, hvilke indholdstyper de forskellige 
afsenderkategorier hver især bliver citeret for, har jeg inddelt indholdstyperne 
efter afsendere. Resultatet fremgår i nedenstående tabel: 
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Tabel 3: Oversigt over hvilke indholdstyper, forskellige afsendere benytter i deres 
Facebookcitater 
 Backbenchere Toppolitikere Danskere 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Defensiv 11 7,1% 25 25,0% 0 0% 
Dissentierende 50 32,3% 1 1,0% 0 0% 
Kontroversiel 50 32,3% 29 29,0% 1 6,3% 
Politisk 13 8,4% 25 25,0% 13 81,3%% 
Privat 16 10,3% 5 5,0% 0 0,0% 
Sjov 9 5,8% 7 7,0% 2 12,5% 
Tak 0 0,0% 6 6,0% 0 0,0% 
Andet 6 3,9% 2 2,0% 0 0,0% 
I alt 155 100,1% 100 100% 16 100,0% 
 
 
Dernæst har jeg opdelt de forskellige indholdskategorier efter, hvilken 
afsenderkategori, der har ytret dem. Resultatet fremgår af nedenstående 
tabeller:  
 
Indholdstyper hvor backbenchere står for størstedelen af artiklerne: 
 
Tabel 4: Fordelingen af artikler på indholdskategorien ”dissentierende” 

 Antal artikler Andel 

Backbencher 50 98,0%
Toppolitiker 1 2,0%
Dansker 0 0,0%
I alt 51  100,0%
        
Tabel 5: Fordelingen af artikler på indholdskategorien ”privat” 

 Antal artikler Andel 

Backbencher 16 76,2%
Toppolitiker 5 23,8%
Dansker 0 0,0%
I alt 21  100,0%
 
Tabel 6: Fordelingen af artikler på indholdskategorien ”kontroversiel” 

 Antal artikler Andel 

Backbencher 50 62,5%
Toppolitiker 29 36,3%
Dansker 1 1,3%
I alt 80  100,1%
 
Tabel 7: Fordelingen af artikler på indholdskategorien ”sjov” 

 Antal artikler Andel 

Backbencher 9 50,0%
Toppolitiker 7 38,9%
Dansker 2 11,1%
I alt 18  100,%
 
Tabel 8: Fordelingen af artikler på indholdskategorien ”andet” 

 Antal artikler Andel 

Backbencher 6 75,0%
Toppolitiker 2 25,0%
Dansker 0 0,0%
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I alt 8  100,0%
 
Indholdstyper hvor toppolitikere står for størstedelen af artiklerne: 
 
Tabel 9: Fordelingen af artikler på indholdskategorien ”defensiv” 

 Antal artikler Andel 

Backbencher 11 30,6%
Toppolitiker 25 69,4%
Dansker 0 0,0%
I alt 36  100,0%
 
Tabel 10: Fordelingen af artikler på indholdskategorien ”politisk” 

 Antal artikler Andel 

Backbencher 13 25,5%
Toppolitiker 25 49,0%
Dansker 13 25,5%
I alt 51  100,0%
 
Tabel 11: Fordelingen af artikler på indholdskategorien ”tak” 

 Antal artikler Andel 

Backbencher 0 0,0%
Toppolitiker 6 100,0%
Dansker 0 0,0%
I alt 6  100,0%
 
Med udgangspunkt i ovenstående tabeller vil jeg nu nedenfor gennemgå 
hvilke indholdstyper, der dominerer i de Facebookytringer, som de forskellige 
afsenderkategorier bliver citeret for i dagbladene: 
 
5.4.4 Hvilke indholdstyper er der i de Facebookytringer, dagbladene 
citerer backbenchere for? 
 
Som det ses, bruger dagbladene primært to typer Facebookytringer fra 
backbenchere, nemlig dissentierende og kontroversielle. Disse to 
indholdstyper findes således begge i godt en tredjedel af de backbencher-
Facebookytringer, som dagbladene har citeret.  
 
Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at Facebookytringer fra 
backbenchere klart dominerer nogle af indholdskategorierne (se tabel 4-8). 
Særlig tydeligt er denne tendens i kategorien dissentierende, idet 
backbenchere her står for 98% af artiklerne. Faktisk er der i denne kategori 
kun én ytring, som ikke er afsendt af en backbencher. Det drejer sig om 
integrationsminister Søren Pind, der i et Facebookindlæg kritiserede den 
konservative kulturminister Per Stig Møllers lukning af radiokanalen P2 
(Weirup, 2011). Det kan altså konkluderes, at dagbladene er fuldstændig 
afhængige af backbencheres Facebookytringer for at kunne skrive denne 
slags artikler, hvilket må være en prioritet for dem, siden der blev publiceret 
51 sådanne dissentierende artikler i de monitorerede medier i 2011. Samtidig 
har backbencherne formentlig også en interesse i at skrive disse ytringer, idet 
de står for over 32% af den omtale, der blev genereret af deres 
Facebookytringer i løbet af 2011.   
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Den anden type af Facebookytringer, som dagbladene især vælger at citere 
backbenchere for, er de kontroversielle ytringer, der ligesom de 
dissentierende findes i over 32% af backbenchernes Facebookcitater. Hvis vi 
kigger på tabel 6, ser vi, at backbenchere ligeledes står for størstedelen af 
citaterne i denne kategori. Dog er deres dominans slet ikke så markant, som 
tilfældet var med indholdstypen dissentierende, selvom antallet af 
backbencherartikler i de to kategorier er nøjagtigt det samme. Dette skyldes, 
at der også findes mange kontroversielle artikler, som benytter sig af ytringer 
fra toppolitikere.  
 
Endelig skal det bemærkes, at backbenchere også dominerer i kategorien 
privat, hvor deres ytringer findes i 16 ud af 21 artikler.  
 
5.4.5 Hvilke indholdstyper er der i de Facebookytringer, dagbladene 
citerer toppolitikere for? 
Som det ses af tabel 9-11, citerer dagbladene primært toppolitikere for tre 
indholdstyper, nemlig kontroversielle, defensive og politiske. Tre ud ti gange, 
hvor de monitorerede dagblade har valg at citere Facebookytringer fra 
toppolitikere, har det således drejet sig om kontroversielle ytringer, mens 
defensive og politiske hver især findes i en fjerdedel af toppolitikernes 
Facebookcitater.  
 
Toppolitikere står da også for knap halvdelen af alle de politiske 
Facebookcitater, som dagbladene har benyttet i løbet af 2011 i 
sammenligning med backbenchere, som blot står for godt en fjerdedel (se 
tabel 10). Men det er dog i indholdskategorien ”defensiv”, at toppolitikernes 
dominans er mest udtalt. Her står de nemlig for hele syv ud af ti artikler, som 
det ses i tabel 9. Her er der ofte tale om tilfælde, hvor en toppolitiker er blevet 
udsat for beskyldning i pressen og derefter nægter at udtale sig men derimod 
vælger et Facebookindlæg til at give sin side af sagen. Årsagerne til denne 
fremgangsmåde kan være, at man hermed kan negligere sagen og undgå at 
give den det skær af legitimitet, som eksempelvis en pressemeddelelse eller 
interview ville have givet. Herudover må det siges, at grunden til, at 
toppolitikere dominerer defensiv-kategorien formentlig er, at disse typisk har 
langt større offentlig bevågenhed, hvorfor de er mere udsat for beskyldninger 
og derfor oftere har behov for at skulle forsvare sig.  
 
5.4.6 Hvilke indholdstyper er der i de Facebookytringer, dagbladene 
citerer danskere for? 
Som det ses af Tabel 3, vælger dagbladene i altovervejende grad at benytte 
Facebookcitater fra ”almindelige” danskere, hvis disse ytringer har én bestemt 
type indhold, nemlig politisk. Politiske ytringer står således for over 80% af de 
Facebookindlæg, som danskere bliver citeret for. Dette giver selvfølgelig god 
mening, da danskere i sagens natur ikke kan dissentiere, forsvare sig mod 
beskyldninger eller optræde med ytringer af privat karakter.  
 
Trods den høje andel af danskernes Facebookcitater, der er politiske, 
bemærkes det, at danskerne kun står for godt 25% af samtlige politiske 
citater. Dette afspejler, hvor få Facebookytringer afsendt af danskere, 
dagbladene har citeret i løbet af 2011.  
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5.5 Diskurskategorier 
For at undersøge, hvilke diskurser, der bliver artikuleret i de 
Facebookytringer, som dagbladene har citeret i 2011, har jeg valgt at operere 
med fire helt overordnede kategorier af diskurser. Jeg har dernæst inddelt 
hver artikel efter den diskurs, der anvendes i det Facebookcitat, som artiklen 
citerer.   
 
Det er klart, at jeg må tage nogle forbehold i forbindelse med en sådan 
kategorisering. For det første indeholder nogle artikler ikke direkte citater, 
hvorfor de placeres i diskurskategorien ”Ingen”. Ligeledes indeholder nogle 
artikler flere citater. Her har jeg valgt at kategorisere artiklen efter diskursen i 
det citat, jeg har vurderet til at være det væsentligste i artiklen. Derudover 
giver det sig selv, at en sådan kategorisering blot er grov og overordnet. Som 
det vil fremgå senere, når jeg foretager tredimensionelle analyser (se afsnit 
5.7), kan et citat meget vel indeholde flere forskellige diskurser, som hver især 
kan være mere præcist defineret, end de fire overordnede diskurskategorier, 
jeg opererer med i nærværende afsnit.   
 
5.5.1 Fire overordnede diskurskategorier 
De fire overordnede diskurskategorier, jeg mener optræder i artiklerne, er som 
følger: 
 

1. Personlig: Denne diskurskategori kan ses som det modsatte af den 
politiske. Her er udtrykkes noget om afsenderens personlige forhold, fx 
helbredstilstand, kærlighedsliv eller andet. Ytringerne præges af ofte af 
emotionelt sprogbrug og udtryk for afsenderens sindsstemning.  

2. Politisk: Denne diskurskategori er præget af at have et politisk indhold 
og vokabular. Sproget er relativt formelt og sagligt, og ytringens formål 
er som oftest at give udtryk for afsenderens politiske holdning. 

3. Pubertær: Denne diskurskategori er præget af et vulgært sprogbrug, 
som ofte indeholder bandeord og referencer til sex eller kropslige 
funktioner. Ytringerne er typisk drillende, spottende eller sarkastisk i sin 
karakter.  

4. Talesprog: Sprogbrugen i denne diskurskategori efterligner et 
”hverdagsagtigt” talesprog. Det vil typisk gøre sig gældende i ting så 
som grammatik, tegnsætning og ordvalg.  

 
5.5.2 Fordelingen af artikler på diskurskategorier 
Inddelt efter den ovenfor beskrevne kategorisering fordeler artiklerne sig 
således: 
 
Tabel 12: Fordelingen af artikler efter den diskurs, der artikuleres i artiklens Facebookcitat 
 Antal artikler Andel 

Personlig 23 8,5% 
Politisk 65 24,0% 
Pubertær 60 22,1% 
Talesprog 98 36,2% 
Ingen 25 9,2% 
I alt 271 100,0 % 
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Som det ses, er den diskurskategori, som flest Facebookcitater artikulerer 
talesprogsdiskursen. Over en tredjedel af citaterne hører således hjemme i 
denne kategori. Det ses ligeledes, at den pubertære diskurs også er ganske 
fremherskende, da denne diskurskategori findes i over 22% af citaterne. Med 
24% er diskurskategorien ”Politisk” den næstmest udbredte. Dog synes dette 
tal ikke særlig højt taget i betragtning, at langt størstedelen af afsenderne til 
de citerede Facebookytringer rent faktisk er udøvende politikere. Hele 76% af 
artiklerne er således blevet kategoriseret som ikke artikulerende 
diskurskategorien ”Politisk”.  
 
For at få et overblik over hvilke diskurskategorier de forskellige 
afsenderkategorier hver især bliver citeret for, har jeg inddelt 
diskurskategorierne efter afsendere. Resultatet fremgår i nedenstående tabel:     
 
Tabel 13: Oversigt over hvilke diskurskategorier, forskellige afsendere artikulerer i deres 
Facebookcitater 
 Backbenchere Toppolitikere Danskere 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Personlig 12 7,8% 11 11,0% 0 0% 
Politisk 19 12,3% 46 46,0% 0 0% 
Pubertær 45 29,0% 15 15,0% 0 0% 
Talesprog 65 41,9% 23 23,0% 10 62,5% 
Ingen 14 9,0% 5 5,0% 6 37,5% 
I alt 155 100,0% 100 100,0% 16 100,0% 
 
Som det ses af ovenstående tabel, er der en klar tendens til, at gabladene 
citerer Facebookytringer fra backbenchere, når disse artikulerer en 
talesprogsdiskurs. Denne diskurskategori er således at finde i mere end fire 
ud af ti Facebookytringer fra backbenchere. Samtidig ses det, at 
diskurskategorien politisk dominerer hos toppolitikerne og således artikuleres i 
næsten halvdelen af disses Facebookcitater. Det er værd at bemærke 
forskellen i forekomsten af pubertær diskurs, idet denne optræder i næsten 
hver tredje citerede Facebookytring fra backbenchere men kun 15% af 
toppolitikernes citater.  
 
Endelig ses det, at danskere i overvældende grad artikulerer 
talesprogsdiskursen, der således findes i over halvdelen af disses 
Facebookcitater. Grunden til, at danskere har så høj en forekomst af 
Facebookytringer, der ikke har fået tilskrevet en diskurskategori, er, at deres 
Facebookytringer ofte citeres indirekte.   
 
5.5.3 Hvilke diskurskategorier benytter de forskellige 
afsenderkategorier? 
For at få et overblik over, hvem der primært citeres for hvilke 
diskurskategorier, har jeg opdelt hver enkel diskurskategori efter 
afsenderkategori. Resultatet ses i nedenstående tabel: 
 
 
 
 
 



 34

 
Tabel 14: Oversigt over hvilke afsendere, der artikulerer hvilke diskurskategorier i deres 
Facebookcitater 

 Personlig Politisk Pubertær Talesprog Ingen 
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Backbenchere 12 52,2% 19 29,2% 45 75% 65 66,3% 14 56,0%
Toppolitikere 11 47,8% 46 70,8% 15 25% 23 23,5% 5 20,0%
Danskere 0 0% 0 0,0% 0 0 10 10,2% 6 24,0%
I alt 23 100% 65 100% 60 100% 98 100% 25 100% 
 
Som det tydeligt fremgår af ovenstående tabel, er der en klar tendens til, at 
det er backbenchere, som citeres for diskurskategorierne ”Pubertær” og 
”Talesprog”. Således står backbenchere bag godt to tredjedele af de 
Facebookcitater, der er blevet kategoriseret som ”Talesprog”, mens kun 
23,5% er blevet afsendt af en toppolitiker. Endnu mere skæv er fordelingen i 
kategorien ”Pubertær”, hvor backbenchere står bag 3 ud af fire 
Facebookcitater. En tilsvarende overvægt – men med omvendte fortegn – ses 
i kategorien politisk, hvor toppolitikere står for mere end syv ud af ti artikler.  
 
5.6 Delkonklusion 
Ovenfor har jeg forsøgt at svare på, hvilken Facebookytringer, dagbladene 
bruger, når de citerer Facebookytringer i den politiske nyhedsformidling. 
Som vi har set i denne kvantitative gennemgang af de 271 indsamlede 
artikler, citerer dagbladene primært backbenchere, når de anvender 
Facebookcitater i deres politiske nyhedsdækning. Selvom toppolitikere dog 
også er en hyppigt anvendt kilde, stod backbenchere for 55% flere 
Facebookcitater. Derimod var der forsvindende få citater fra almindelige 
danskeres Facebookytringer. Danskere stod således for blot ca. 6% af 
Facebookcitaterne.     
 
Vi så ydermere, at der er nogle klare forskelle på, hvornår dagbladene 
benytter Facebookcitater fra backbenchere, toppolitikere og danskere. 
Backbenchere blev primært citeret for ytringer, der havde et dissentierende og 
kontroversielt indhold. De Facebookcitater, som medierne citerede 
toppolitikere for, derimod, havde et indhold, der primært kunne kategoriseres 
som enten defensivt, kontroversielt eller politisk. Endelig blev danskere i 
overvældende grad citeret for Facebookytringer med politisk indhold.  
 
Slutteligt har vi set, at der også var markante forskelle på, hvilke 
diskurskategorier, der blev artikuleret i de forskellige afsenderes 
Facebookcitater. Størstedelen af de Facebookytringer, som dagbladene 
citerede backbenchere for i 2011, artikulerede således en pubertær eller en 
talesprogspræget diskurs, mens den politiske diskurs var den hyppigst 
artikulerede blandt toppolitikernes Facebookcitater. I de få tilfælde hvor 
Facebookytringer fra almindelige danskere blev citeret direkte, artikulerede 
disse talesprogsdiskursen.  
 
5.7 Tredimensionelle analyser af udvalgte artikler 
Efter at have undersøgt de indsamlede artikler kvantitativt i forrige afsnit for at 
få et indblik i, hvilke typer af Facebookytringer dagbladene vælger at benytte i 
deres politiske nyhedsdækning, vil jeg nu undersøge tre udvalgte artikler for 
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at få et nærmere indtryk af, hvilke egenskaber de artikler, som citerer 
Facebookytringer, besidder. Hvor jeg i forrige afsnit udelukkende 
koncentrerede mig om Facebookcitaterne, ser jeg i dette afsnit på hele 
artiklen i sin helhed.   
 
For at udføre denne analyse benytter jeg mig af Faircloughs tredimensionelle 
analysemodel, som er beskrevet i afsnit 4.4.5. Den tillader mig nemlig at gå 
betydeligt længere i dybden i min analyse og bl.a. se på, hvilke lingvistiske og 
diskursive træk, der kendetegner de Facebookytringer, som dagbladene 
vælger at citere.  
 
De tre artikler, som jeg i det følgende vil applikere den tredimensionelle 
analyse på, er udvalgt, fordi de er illustrative for de indsamlede artikler. Her er 
således artikler med ytringer af alle tre afsenderkategorier; ytringer med de 
mest benyttede indholdstyper (kontroversiel, politisk og defensiv), samt de 
oftest artikulerede diskurskategorier (pubertær, politisk og talesprog). 
 
Som beskrevet indeholder den tredimensionelle analysemodel en tekstuel, 
diskursiv og social analyse. Jeg vil nedenfor udføre den tekstuelle og 
diskursive analyse individuelt ved hver af de tre artikler. Dernæst vil jeg 
udføre én samlet social analyse, og slutteligt vil jeg brede mit fokus ud til at 
indbefatte alle 271 indsamlede artikler og udføre én samlet social analyse for 
disse, idet jeg argumentere for, at artiklerne i fællesskab vidner om nogle 
generelle tendenser. Til at undersøge de diskursive aspekter i denne samlede 
sociale analyse vil jeg benytte mig af de faircloughske begreber 
diskursdemokratisering, ideologi og hegemoni; til at undersøge de ikke-
diskursive aspekter i den samlede sociale analyse vil jeg anvende Meyrowitz’ 
og Pedersens tanker, som beskrevet i afsnit 4.5-4.6.   

 
5.7.1 Artikel 1 (bilag 2) 
Overskrift: Joachim B. Olsen om fattige danskere: »Jeg brækker mig« 
Medie: b.dk   
Bragt: 28. oktober 2011 
Afsenderkategori: backbencher 
Indholdstype: kontroversiel 
Diskurskategori: pubertær 
 
Her analyserer jeg en af de mange artikler, som er blevet skrevet i kølvandet 
på Joachim B. Olsens tidligere beskrevne ”Jeg brækker mig” udmelding på 
Facebook.  
 
5.7.1.1 Tekstanalyse 
Det første, jeg vil sætte fokus på, er brugen af uformelt sprog i Olsens citater. 
Denne ses første gang i overskriften og senere længere nede i artiklen i form 
af vendingen ”Jeg brækker mig”. Skønt ”at brække sig” i mange 
sammenhænge ikke er et kraftudtryk – hvis det bruges om den fysiske 
aktivitet at kaste op pga. fx sygdom – så må det siges at være det her, hvorfor 
ytringens indholdstype er kategoriseret som kontroversielt. At sige, at man 
brækker sig over en politisk modstanders forslag, er en uformel og voldsom 
formulering og bærer derfor  præg af talesprog. Andre eksempler på uformelt 
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sprog er brugen af udråbstegn i de fra Olsen citerede udsagn, den manglende 
kommatering samt den overdrevne tegnsætning, der ses i forbindelse med 
formuleringen ”I burde skamme jer!!”   
 
I de øvrige dele af artiklen – altså de dele, som ikke er citater og således er 
formuleret af journalisten, er sproget mange steder formelt. Eksempelvis 
bruger journalisten hele vejen igennem aktørernes fulde navne i stedet for blot 
fornavn, hvilket ville have været den uformelle sprogbrugs måde. Andre 
eksempler på formelt sprog er brugen af den upersonlige passivform i 
formuleringen ”Det er ikke lykkedes Berlingske at få fat i Joachim B. Olsen” . 
 
Men journalistens sprog er ligesom Olsens også visse steder uformelt.  Dette 
ses eksempelvis i brugen af ironi i form af ordet ”kvittere”, der normalt bruges 
om situationer, hvori man takker for noget. Det ses også i den fejlbehæftede 
kommatering, der er igennem artiklen, samt i sammenhængen mellem 
sætningerne ”Men er (sic) Liberal Alliances Joachim B. Olsen ikke enig i. Slet 
ikke enig.” Indholdet i den sidste og ufuldstændige sætningskonstruktion 
(”Slet ikke enig”) er nemlig redundant – da Olsens uenighed med Cekic er 
blevet nævnt i den foregående sætning – og tjener til at illustrere, hvor 
voldsom journalisten synes, den liberale MF’ers ”Jeg brækker mig”-udmelding 
er.  
 
Således giver journalisten ved hjælp af lingvistiske dispositioner indirekte 
udtryk for en subjektiv holdning. Dette ses fx i forbindelse med journalistens 
brug af præsuppositioner. En præsupposition er en form for sprogligt kneb, 
hvor en sætnings afsender kan fremsætte en påstand uden at skulle hævde 
den eksplicit men derimod lade den indgå som en skjult forudsætning i 
ytringen. Præsuppositioner er typisk langt sværere for modtageren at opdage 
og anfægte end det eksplicit hævdede indhold i en sætning. Hvis man 
opdager en præsupposition og er uenig med den, kan man ikke bare negere 
den med fx et ”Det passer ikke” (Herslund og Jensen, 2003: 120). 
 
Sætningen ”Det er ikke første gang, at kuglestøderen provokerer med 
markante udtalelser” indeholder en sådan præsupposition, idet det her 
præsupponeres, at Olsens aktuelle udtalelser også er provokerende og 
markante. Samme tilfælde af præsuppositionering  findes i sætningen. ”Den 
hårde tone fastholder han i kommentarerne til sin udmelding på Facebook” . 
På denne vis bryder artiklens forfatter med den journalistiske norm om at 
forholde sig neutral i nyhedsdækning (Viemose 2006: 18). Dette sker dog kun 
i omtalen af Olsen. Der er ikke eksplicitte udtryk for subjektivitet i omtalen af 
hverken Cekic eller Eyvind Vesselboe, der i modsætning til Olsen i artiklen 
kommer til orde på klassisk vis, dvs. via en udtalelse til journalisten, og ikke 
via Facebook.    
 
Journalistens subjektive holdning ses også i forbindelse med ordvalget. Især 
brugen af ordet ”kuglestøder” er interessant. For det første kan det siges at 
udvande Olsens identitet som politikere. Ved på denne måde at benævne 
hans tidligere profession fuldstændig uden for kontekst, indikeres det, at han 
ikke er ægte fuldblodspolitiker, og læseren mindes om, at Olsen er en mand, 
der har gjort sig berømt inden for en disciplin, der ikke kræver boglig 
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uddannelse. Dette kan være med til at indikere, at hans holdninger ikke i fuld 
udstrækning bør tages seriøst. Derudover bruges ordet – der i sin stamme 
består af ordene ’kugle’ og ’støde’ – lige ved siden af udsagnet om, at Olsen 
”provokerer”, dvs. støder, med sine udtalelser. Således kan ordvalget ses 
som endnu en understregning af journalistens subjektive holdning om, at 
Olsens udtalelser er problematiske. Endelig har ordet kuglestøder en komisk 
effekt. Kuglestødning er ikke en folkesport, men kan derimod godt ses som en 
noget obskur aktivitet, udført af korpulente mænd og kvinder i stramme 
kostumer. Desuden er der en komisk og lummer konnotation ved et ord, der 
er sammensat af ordene ”kugle” og ”støder”.   
 
5.7.1.2 Diskursiv analyse 
Denne artikel har jeg som nævnt kategoriseret som tilhørende den 
overordnede diskurskategori pubertær. Dette skyldes det kropsligt orienterede 
kraftudtryk, Olsen citeres for i artiklens overskrift. Desuden er dette ordvalg 
med til at vise os, at han trækker på, hvad jeg vil kalde en plat spot-diskurs, 
dvs. hvor man med plat sprogbrug søger at spotte politiske modstandere.  
 
Plat spot-diskursen ses bl.a. af tekstens uformelle tone og kraftudtryk. 
Desuden utrykker Olsen sig i førsteperson singularis, ”jeg”-form, og giver flere 
steder udtryk for et kraftigt, personligt følelsesengagement (”Jeg brækker 
mig”, ”Jeg bliver så vred...”), hvilket viser os, at han trækker på, hvad jeg vil 
kalde en førstehånds-diskurs, altså en diskurskategori, der fremhæver en 
personlig oplevelse af en situation.   
 
I kontrast hertil udtrykker de to andre folketingsmedlemmer, der bliver citeret i 
artiklen, Cekic og Vesselboe, sig i førsteperson pluralis, dvs. ”vi”- form, hvilket 
er med til at distancere politikerne fra læserne i forhold til Olsens brug af ”jeg”-
formen. Således ser vi, hvordan Cekic og Vesselboe trækker på, hvad jeg vil 
kalde en christiansborgpolitisk diskurs. Her er sproget formelt, distanceret og 
ikke-privat, uden kraftvendinger eller udpræget udtryk for følelser.  
 
Således markeres der også en distance mellem på den ene side 
amatørpolitikeren, ”kuglestøderen” Joachim B. Olsen og på den anden side 
de professionelle politikere, ”formanden for Folketingets Socialudvalg” Özlem 
Cekic og ”socialordfører fra Venstre” Eyvind Vesselboe. Journalisten nævner 
således kun den tidligere civile beskæftigelse i forbindelse med Olsen, mens 
de to andre politikere benævnes med deres Christiansborgfunktioner, 
henholdsvis formandspost og ordførerskab.  
 
Her ser vi altså, hvordan artiklen ved hjælp af tydelige 
magtasymmetrimarkører portrætterer magtrelationen mellem på den ene side 
Olsen og på den anden Cekic og Vesselboe som værende temmelig 
asymmetrisk i sidstnævntes favør. Disse placeres højt i magthierarkiet ved 
omtalen af deres poster, ved at de taler distanceret og i elitens sprog. Artiklen 
nævner ikke, at Olsen rent faktisk er sit partis arbejdsmarkeds- og 
integrationsordfører, og at det dermed er helt forventeligt, at han blander sig i 
en fattigdomsdebat.  
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Journalisten selv trækker også på den christiansborgpolitiske-diskurs, hvilket 
bl.a. ses af brugen af passiv i sidste sætning, hvorved journalisten undgår en 
personlig førstepersonsformulering. Derudover trækkes på en teknokratisk 
diskurs i omtalen af detaljerne omkring satspuljen.  
 
Dog har journalisten valgt at benytte sig af plat spot-diskursen, når Olsen skal 
omtales. Dette ses ved nogle af de forhold, som er blevet anført ovenfor, 
nemlig journalistens afstandstagen fra Olsens udmelding via sætningen ”Slet 
ikke enig”, brugen af præsuppositioner samt valget af ordet ”kuglestøder”, der 
som nævnt, kan have en komisk og lummer konnotation, hvilket vidner om 
den pubertære diskurs. 
 
Endelig er det journalistens valg, at bruge kraftudtrykket ”Jeg brækker mig” til 
artiklens overskrift, og således foregrounde plat spot-diskursen. Journalisten 
kunne have valgt andre udsagn til overskriften, der ville have været lige så 
sensationelle, men som ville have fulgt den christiansborgpolitiske diskurs’ 
konventioner, så som: ”Joachim B. Olsen: Özlem håner verdens sultende 
mennesker”, ”Joachim B. Olsen: Venstrefløjen manipulerer” eller ”Joachim B. 
Olsen: Folk, der ikke har råd til julen, er selv ude om det”. Det skal bemærkes, 
at journalisten kun har valgt at benytte sig af plat spot-diskursen i omtalen af 
Olsen.  
 
5.7.2 Artikel 2 (bilag 3) 
Overskrift: Danskerne raser: En hån mod os, der arbejder 
Medie: eb.dk  
Bragt: 29. november 2011 
Afsenderkategori: danskere 
Indholdstype: Politik 
Diskurskategori: Talesprog 
 
Denne artikel udspringer fra den ovenfor omtalte historie (artikel 1). Joachim 
B. Olsens udmelding fik Özlem Cekic til at beskylde ham for ikke at kende 
virkeligheden for de dårligst bemidlede i Danmark. Derfor tog hun LA-
politikeren med på en ”studietur” til en kontanthjælpsmodtager ved navn 
Carina, som Cekic mente var et repræsentativt eksempel på en fattig dansker. 
Dette rejste dog kritik, da det efterfølgende viste sig, at Carina havde en 
indtjening efter skat på over 15.000 kr. om måneden, og Cekic måtte senere 
beklage sagen (Bonde 2011).  
 
5.7.2.1 Tekstanalyse 
Der er grund til at hæfte sig ved ordvalget i forbindelse med subjektet i 
artiklens overskrift. Her fremgår det nemlig, at ”danskerne” raser over Cekic. 
Denne beskrivelse viser sig dog ikke at være helt præcis, når man læser 
videre ned i artiklens brødtekst. Her ser vi, at det er ”flertallet af de personer, 
der debatterer på SF'erens Facebookside”, der raser. Journalisten vælger 
ikke at nævne, hvor mange mennesker, der har deltaget i denne Facebook-
debat, ligesom det heller ikke fremgår, hvor stor en procentdel det ”rasende” 
flertal udgør. Artiklen nævner fem Facebookbrugere ved navn, og det er altså 
primært disse fem menneskers udtalelser, som gør, at journalisten kan 
benytte ”danskerne” som subjekt i overskriften. Ved at bruge betegnelsen 
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”danskerne” i stedet for alternative betegnelser som fx ”Facebookbrugere” 
eller ”folk” i overskriften indikerer journalisten, at der er tale om en generel 
holdning, som der gør sig gældende blandt hele Danmarks befolkning. 
Derudover optræder ordet i bestemt flertalsform, hvilket igen er med til at 
indikere, at det er alle danskere, der raser og ikke blot nogle af dem.  
 
Desuden skal valget af personligt pronomen i overskriften også bemærkes. 
Ved at vælge førsteperson (”os”) i stedet for tredjeperson (dem), antydes det, 
at hvis man er dansker, så arbejder man også. Herved lægges der afstand til 
kontanthjælpsmodtageren Carina.  
 
I brødteksten er det værd at bide mærke i det uformelle og til tider grove 
vokabular, der er valgt i artiklens citater. Dette ses af de i citaterne brugte 
bandeord (”sgu”), slangord (”herre”, ”ommer”), forkortelser (”DK”) , og 
vendinger (”helt ude i hampen”) samt den grafiske brug af tegnsætning 
(smileys, talrige udråbstegn) og versaler (”ER BETALT”).  
 
Artiklen rummer desuden en bemærkelsesværdig mangel på 
stillingsbetegnelser. De to politikere, der nævnes i artiklen, optræder kun med 
navn og en enkelt gang med partitilhørsforhold i parentes. Det fremgår 
således ikke, at de er folketingsmedlemmer, eller hvilke ordførerskaber eller 
udvalgsposter, de besidder. To gange bliver Cekic omtalt ved blot hendes 
fornavn, både af journalisten og i et citat, hvilket også er en indikation på 
uformelhed. Derudover bliver ingen af de Facebookbrugere, som artiklen 
omtaler, benævnt med stillingsbetegnelse eller andre karaktertræk eller 
tilhørsforhold. Dette må ellers anses for almindelig praksis ved ordinære 
voxpops i medierne. De omtalte Facebookbrugere kan således have et 
tilhørsforhold til Olsen og hans parti, uden at det fremgår af artiklen. Her kan 
det nævnes, at i hvert fald en af Facebookbrugerne i artiklen, Mads Mitchell, 
aktivt støttede den borgerlige blok ved Folketingsvalget 2011 (Hansen 2011). 
Var det fremgået, ville det selvfølgelig præge læsernes fortolkningen af 
udsagnene.     
 
Endelig bør journalisten sprogbrug bemærkes, idet det vidner om en 
sagstilgang, der kan forekomme mere subjektiv end objektiv. To gange 
nævnes det, at Facebookbrugerne har kaldt Cekics brug af Carina et 
”selvmål”. Et sted står der ligefrem, at ”flertallet af de personer, der debatterer 
på SF'erens Facebookside” mener, at situationen er et ”selvmål af rang”. Dog 
er den eneste, der bruger ordet i artiklen, journalisten selv, hvorfor det kan 
synes postulerende at bruge netop dette ord som et udtryk for flertallets 
holdning. Endvidere kan der spekuleres i, om majoriteten af 
Facebookbrugerne på Cekics side, alle har brugt præcis det samme ord, 
nemlig ”selvmål”, som der jo hævdes i artiklen. Det samme gør sig gældende 
ved journalistens brug af vendingen ”til grin”, som gøres til genstand for en 
underoverskrift, og som Facebookbrugeren Brian Hansen tages til indtægt for. 
Dog fremgår vendingen ikke af hans citat, og det er kun journalisten selv, der 
benytter det. Slutteligt bør også nævnes journalistens brug af 
præsuppositioner i sætningen: ”Lone Rok Olsen mener, at Özlem gør det 
sværere for dem, der faktisk er fattige, med dette - dårlige - eksempel.” Heri 
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præsupponeres det både, at Carina ikke er fattig, og at Cekics eksempel var 
dårligt.  
 
5.7.2.2 Diskursiv analyse 
I alle artiklens citater artikuleres talesprogsdiskursen. Dette ses af den 
uformelle sprogbrug og tegnsætning. Journalisten trækker også på denne 
diskurs, når cigaretter omtales som ”smøger”, og når politikere optræder uden 
indikation af ordførerskab eller udvalgsposter samt nævnes blot ved fornavn. 
 
Hermed ser vi også den lægmands-diskurs, som præger hele artiklen, hvilket 
viser sig ved manglen på tal, fakta, stillingsbetegnelser, fagudtryk og lignende. 
Derudover gør en plat spot-diskurs sig gældende ved brugen af sarkasme i 
citaterne fra Brian Hansen (”en idiot som mig”) og Daniel Friedberg (”Tak, så 
blev det overflødiggjort at uddanne sig!”) samt ved sidstnævntes omtale af 
Cekic som en ”inkompetent” politiker, der ”åbenlyst ikke forstår noget!”  
 
Endelig trækkes der også på en førstehåndsdiskurs i Facebookbrugeren 
Brian Hansens ytring (”en idiot som mig”), og når journalisten i overskriften 
skriver ”os, der arbejder”.  
 
5.7.3 Artikel 3 (bilag 4) 
Overskrift: Løkke forsvarer Tivoligilde på Facebook 
Medie: eb.dk  
Bragt: 7. september 2011 
Afsenderkategori: Toppolitiker  
Indholdstype: Defensiv 
Diskurskategori: Politisk  
 
Denne defensive artikel omhandler en situation, som opstod under 
valgkampen, og som fik omtale i flere aviser. Daværende statsminister Lars 
Løkke Rasmussen skulle lørdag d. 3. september have deltaget i en 
mediedækket valgfest arrangeret af ministerkollegaen Søren Pind, der 
ligesom Rasmussen tilhører Venstre. Pind kunne dog ved arrangementet 
meddele, at statsministeren havde aflyst sin deltagelse angiveligt af respekt 
for en udsendt dansk soldat, der netop var omkommet i Afghanistan. Senere 
kunne Ekstra Bladet så fortælle, at Rasmussen samme aften havde deltaget i 
en anden fest i Tivoli, og bladet problematiserede, at Venstreformanden 
havde meldt afbud til den ene men ikke den anden fest.  
 
5.7.3.1 Tekstanalyse  
Igen er det første, der skal bemærkes omkring artiklens lingvistiske træk, 
ordvalget i overskriften. Her er den begivenhed, som Rasmussen deltog i d. 3. 
september, betegnet som et ”Tivoligilde”, hvilket vidner om en journalistisk 
fordømmelse af statsministerens deltagelse. Ifølge Den Danske Ordbog 
bruges ordet gilde således især om især om ”fester i gamle dage eller om 
meget løsslupne fester”. Løkke selv bruger i artiklen den mere neutrale 
betegnelse ”fødselsdagsarrangement”.  
 
Længere nede i teksten findes andre ord, der ligeledes indeholder en eksplicit 
journalistisk afstandstagen fra Løkkes handlinger. Det ses i formuleringer som 
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”brugte en dræbt soldat som undskyldning” og ”snige et par ord ud” samt 
betegnelsen ”afsløring” om historien. Dette ord indikerer, at her er tale om en 
kritiserbar handling, som statsministeren har forsøgt at dække over. 
Insinuationen af, at her er tale om en afsløring af noget, der blev forsøgt holdt 
skjult, understreges også af, at journalisten har valgt at angive det præcise 
klokkeslæt (”11.09”) for hvornår, forklaringen blev lagt på Rasmussens 
Facebookside.   
 
I artiklens brødtekst ses også en personlig og nærgående beskrivelse af de 
omtalte politikere med formuleringer om Rasmussen som ”endte til gilde i 
Tivoli”, ”meget studs og afvisende”, "vendte ryggen til og gik videre”, og ”fik 
(...) alligevel lyst til at snige et par ord ud”, samt brugen af sarkasme i den i 
tankestreg indskudte beskrivelse af Pinds meddelelse om statsministerens 
afbud som leveret ” - med stor alvor - ”.    
 
Omkring statsministerens Facebookcitat skal bemærkes, at det indledes med 
en syntaks, der er typisk for brevskrivning: ” 'Kære alle pårørende. Kære 
soldater.” og formuleringerne er holdt i førsteperson singularis. Derudover er 
der indsat en høj grad af epistemisk modalitet  (”Jeg valgte...”, ”jeg fandt det 
forkert...”,”Derfor valgte jeg...”, ”Jeg vil gerne advare mod...”, ”det (er) mit klare 
indtryk, at...”), som fremhæver, at Rasmussen ikke hævder ytringens indhold 
kategorisk, men at der er tale om en personlig vurdering (Herslund & Jensen 
2003: 119). Dette er med til at give indtrykket af en meget dybfølt og ærlig 
ytring. 
 
5.7.3.2 Diskursiv analyse 
I Rasmussens Facebookcitat er valgt en privat brevskrivnings-diskurs, hvilket 
fremgår af den  af udprægede brug af jeg-form og selvfølgelig 
adresseringsindledningen ”Kære alle pårørende. Kære soldater.” Således ser 
vi, hvordan denne statusopdatering er udformet som et personligt brev til 
soldater og pårørende, selvom dette jo selvfølgelig ikke er tilfældet, da 
ytringen er lagt på Rasmussens for offentligheden fuldstændigt åbne 
Facebookside. ”Jeg”-formen og den høje grad af epistemisk modalitet, som 
omtalt ovenfor, viser os, at der også trækkes på en førstehånds-diskurs i 
ytringen. Endelig er der også spor af en christiansborgpolitisk-diskurs i 
omtalen af SF og valgkampen, samt en statsmands-diskurs, hvilket ses af 
ytringens indikation af, at Rasmussen er berettiget til at udstede anvisninger til 
og tale på vegne af alle politikere og partier (”Jeg vil gerne advare mod, at 
politiske partier...”, ”gør indtryk på alle folketingspolitikere”), Rasmussen 
forsøg på at stå over partipolitik (”uanset partifarve”), samt hans forsøg på at 
tale på landets vegne (”I gør Danmark ære”).     
 
I modsætning hertil står de diskursive valg, journalisterne har truffet. Her er 
ikke spor af christiansborgpolitisk-diskurs, udover i omtalen af Rasmussens 
”vælgere”. Derimod trækkes der på en plat spot-diskurs, hvilket fremgår af 
brugen af sarkasme (” – med stor alvor – ”) og denigrerende formuleringer 
(”Tivoligilde”, ”gilde”, ”afsløring”, ”snige et par ord ud”). Endelig er der 
antydninger af en intim-diskurs, hvilket ses ud fra de nærgående 
formuleringer, som er gennemgået ovenfor (”endte til gilde”, ”meget studs og 
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afvisende”, ”vendte ryggen til og gik”, ”fik (...) alligevel lyst til at snige et par 
ord ud”) .  
 
5.7.4 Social analyse: diskursive aspekter 
Alle tre ovenstående artikler beskæftiger sig med en substans, der kan 
betegnes som politisk. Artikel 1 og artikel 2 omhandler reaktioner på en 
politisk udmelding, og artikel 3 beskæftiger sig med en statsministers reaktion 
på et oppositionspartis krav om en offentlig undskyldning. Derfor ville det have 
været forventeligt, at disse artikler holdt sig inden for den politiske 
nyhedsformidlings diskursordens konventioner.  
 
Men efter gennemgangen af de forskellige diskurser, der bliver artikuleret i 
artiklerne, vil jeg argumentere for, at der her bliver trukket på 
diskurskategorier fra to forskellige diskursordner: den politiske 
nyhedsformidlingsdiskursordnen og Facebookdiskursordnen. Førstnævnte er 
repræsenteret ved den række af formelle diskurskategorier, der bliver bragt i 
anvendelse (christiansborgpolitisk, teknokratisk, statsmandsdiskurs), 
subjekternes distancerede talemåder, markeringen af magtasymmetrier 
o.lign.; Facebookdiskursordnen ser jeg som indbefattende den måde, man 
ville kommunikere med sine ”venner” med på Facebook, dvs. ved at bruge 
uformelle diskurskategorier (plat spot, pubertær, talesprog, intim), udtrykke sig 
på en personlig måde o.lign.  
 
Det er her vigtigt at gøre sig klart, at det hovedsageligt er journalisterne, der 
er ansvarlige for, at de to diskursordner mødes og blandes og derved skaber 
opsigtsvækkende konventionsbrud. De Facebookytringer, som er citeret 
ovenfor, overholdt jo de gældende diskursordenskonventioner, i den kontekst 
hvori de blev fremsat, nemlig på Facebook. Det er således dagbladenes valg 
at løfte disse ytringer ud af deres kontekst, over i nyhedsformidlingen og 
præsentere dem sidde om side med ytringer, som følger den politiske 
nyhedsformidlings kontrasterende diskurskonventioner.  
 
Samtidig er det interessant at bemærke, hvordan de journalisterne forholder 
sig til de politikere, hvis Facebooksider bliver omtalt i de tre artikler. I artikel 1 
og artikel 3 omhandler ytringer politikerne selv har lagt på deres 
Facebooksider, artikel 2 omhandler noget andre mennesker har skrevet på en 
politikers Facebookside – men i alle tre tilfælde omtales disse politikere, som 
vi har set, med en journalistisk afstandstagen og fordømmelse på en uformel 
og irreverent måde. Følgelig tager journalisterne det, jeg vil kalde 
Facebookdiskurserne, dvs. de uformelle, hånende og pubertære diskurser, vi 
ser artikuleret i Facebookcitaterne, i brug, når disse tre politikere skal omtales.  
Som vi så i artikel 1 forholder det sig helt anderledes med de politikere som 
ikke sættes i forbindelse med Facebook. De bliver tværtimod omtalt med den 
chistiansborgpolitiske diskurs, med magtasymmetri markører og uden 
journalistisk fordømmelse. Dette giver os altså en indikation af, at Facebook 
forbindes med en mangel på høj status og ærefrygt.  
 
5.7.4.1 Interdiskursiv innovativ 
Denne brug af Facebookdiskurserne i den politiske nyhedsformidlings 
diskursorden er et markant eksempel på en interdiskursiv innovativ, hvor nye 
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diskursive praksisser bliver introduceret, som er med til at transformere den 
givne diskursordens konventioner.  
 
Således er analysen af disse tre artikler med til at svare på 
problemformuleringens tredje underspørgsmål, nemlig hvilken indvirkning 
brugen af disse Facebookcitater har på diskursordnen dagbladenes politiske 
nyhedsformidling. Som vi netop har set, er der nemlig klare tegn på, at denne 
diskursorden er ved at ændre sig, og at en ny opkommende diskursorden, der 
er en hybrid af den klassiske politiske nyhedsformidlings og Facebooks, er 
ved at vokse frem.   
 
Som vi har set ovenfor, er det journalistiske valg, der har skabt denne høje 
grad af kreativ og nyskabende interdiskursivitet. Ved at hive Facebookcitater 
ind i nyhedsformidlingen og tage Facebookdiskurser i anvendelse tyder det 
altså på, at journalisterne søger at ændre de diskursive konventioner. 
Fairclough peger på forsøg på at omforme diskursordner som en måde at yde 
modstand mod hegemoni.  
 
Således har denne tredimensionelle analyse afsløret, at vi her formentlig er 
vidne til en offensiv fra dagsbladenes side i kampen om hegemoniet i 
samfundet. Det våben, de har valgt, er brugen af Facebookcitater med 
pubertær og talesprogsdiskurs.  
 
I den resterende del af min analyse vil jeg analysere dette argument 
nærmere, idet jeg inddrager Faircloughs begreber diskursdemokratisering, 
ideologi og hegemoni; Meyrowitz’ teori om elektroniske mediers indvirkning på 
social adfærd samt Pedersens tanker om den politiske dagsordens 
institutionalisering.    
 
5.8 Diskursdemokratisering? 
Den brug af uformelt sprog, manglende magtasymmetrimarkører o.lign, vi så 
brugt i artiklerne ovenfor, bærer mange ligheder med Faircloughs beskrivelse 
af diskursdemokratisering. Derfor vil jeg nu undersøge, om en sådan 
demokratiseringsproces virkelig er undervejs inden for diskursordnen 
dagbladenes politiske nyhedsformidling, idet jeg breder den sociale analyse 
ud til at omfatte samtlige 271 indsamlede artikler og benytter mig af de 
resultater, vi så i afsnit 5-3-5.5. 
  
Som nævnt ovenfor bruger Fairclough termen ”diskursdemokratisering” til at 
beskrive den proces, hvormed konventionerne inden for en given 
diskursorden undergår en udvikling fra de elitære og ekskluderende til det 
egalitære og inkluderende. Ovenstående sociale analyse af tre avisartikler 
viste altså, at man med introduktionen af elementer fra 
Facebookdiskursordnen i den politiske nyhedsformidlings diskursorden kan  
tale om en form for diskursdemokratisering, idet konventionerne skubbes mod 
det mere uformelle og talesprogsprægede.  
 
For at undersøge, om denne demokratiseringsproces er en generel tendens, 
kan vi se på tabel 12 (som vi første gang stiftede bekendtskab med i afsnit 
5.5.2). Denne giver os et overblik over, hvilke diskurskategorier, der bliver 
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artikuleret i de 271 indsamlede Facebookartikler fra Berlingske, Ekstrabladet, 
b.dk og eb.dk i 2011:  
 
Tabel 12: Fordelingen af artikler efter den diskurs, der artikuleres i artiklens Facebookcitat 
 Antal artikler Andel 

Personlig 23 8,5% 
Politisk 65 24,0% 
Pubertær 60 22,1% 
Talesprog 98 36,2% 
Ingen 25 9,2% 
I alt 271 100,0 % 
 
5.8.1 Argumentation for at diskursdemokratisering finder sted 
På den ene side kan tallene læses som en tydelig indikation af, at der er en 
diskursdemokratiseringsproces i gang, såfremt politiske Facebookartikler i 
dagbladene ses som tegnende en generel tendens for alle politiske artikler i 
dagbladene.   
 
Den mest benyttede diskurs i de indsamlede artikler er talesprogsdiskursen, 
mens den pubertære diskurs også er fremherskende, og den personlige 
findes i 8,5% af citaterne. Dette er diskurskategorier, hvor ”alle kan være 
med” så at sige. Her fordres ikke indgående viden, erfaring eller 
uddannelsesbaggrund til at formulere sig. Tværtimod kan man benytte den 
omtaleform, man bruger i dagligdagen, når man taler med venner og familie, 
for at udtrykke en holdning om et politisk emne.  
 
Dette skaber en langt mere inkluderende og egalitære omgangsform, der kan 
siges at åbne den politiske dagsorden op for flere deltagende og fjerne de 
barriere, som hidtil kan have afholdt mennesker uden politisk eller akademisk 
baggrund fra et deltage i den offentlige diskussion eller melde sig som politisk 
aktiv.  
 
5.8.2 Argumentation for at diskursdemokratisering ikke finder sted 
Men ved nærmere inspektion kan tallene også siges at argumentere imod, at 
der i øjeblikket finder en diskursdemokratisering sted. Dette ses, hvis vi 
opdeler de forskellige diskurskategorier, jeg har fundet artikuleret i de 
indsamlede artikler, efter hvem der har afsendt Facebookcitatet:  
 
Tabel 14: Oversigt over hvilke afsendere, der artikulerer hvilke diskurskategorier i deres 
Facebookcitater 

 Personlig Politisk Pubertær Talesprog Ingen 
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Backbenchere 12 52,2% 19 29,2% 45 75% 65 66,3% 14 56,0%
Toppolitikere 11 47,8% 46 70,8% 15 25% 23 23,5% 5 20,0%
Danskere 0 0% 0 0,0% 0 0 10 10,2% 6 24,0%
I alt 23 100% 65 100% 60 100% 98 100% 25 100% 
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en klar tendens til, at det er 
backbenchere, som benytter sig af diskurskategorierne ”Pubertær” og 
”Talesprog”. Således står backbenchere bag godt to tredjedele af de 
Facebookcitater, der er blevet kategoriseret som ”Talesprog”, mens kun 
23,5% er blevet afsendt af toppolitikere. Endnu mere tydelig er denne 
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overvægt i kategorien ”Pubertær”, hvor backbenchere står bag tre ud af fire 
Facebookcitater.  
 
Fairclough fortæller os, at et af tegnene på diskursdemokratisering er, at 
marginaliserede grupper får adgang til præstigefyldte diskurser. Overstående 
tabel er en tydeligt indikation af, at dette ikke er tilfældet i de indsamlede 
artikler. Brugen af Facebookcitater i nyhedsdækningen har ikke givet 
backbenchere en ny mulighed for at blande sig i den politiske diskussion på 
lige fod med toppolitikere. Nej, backbencheres Facebook citater bliver i 
overvejende grad brugt i dagbladenes politiske nyhedsdækning, hvis disse 
citater artikulerer en pubertær og talesprogsorienteret diskurs. Det er ikke 
inden for omfanget af dette speciale at undersøge, alt hvad backbenchere 
ytrer på Facebook, men det må antages, at backbenchere ikke i en så 
overvældende grad fremsætter ytringer, som artikulerer diskurskategorierne 
”Pubertær” og ”Talesprog” men også skriver indlæg, der trækker på den 
politiske diskurs. Sådanne indlæg bliver i så fald i vidt omfang ignoreret af 
dagbladene.      
 
Dette forhold ses endnu mere tydeligt af nedenstående tabel (som vi første 
gang så i afsnit 5.5.2), som viser hvilke diskurskategorier, de forskellige 
afsendere artikulerer i deres citerede Facebookytringer: 
 
Tabel 13: Oversigt over hvilke diskurskategorier, forskellige afsendere artikulerer i deres 
Facebookcitater 
 Backbenchere Toppolitikere Danskere 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Personlig 12 7,8% 11 11,0% 0 0% 
Politisk 19 12,3% 46 46,0% 0 0% 
Pubertær 45 29,0% 15 15,0% 0 0% 
Talesprog 65 41,9% 23 23,0% 10 62,5% 
Ingen 14 9,0% 5 5,0% 6 37,5% 
I alt 155 100,0% 100 100,0% 16 100,0% 
 
Her ses det, at i 122 (dvs. ca. 78%) ud af de 155 artikler, hvor dagbladene har 
citeret en backbenchers Facebookytring, artikulerer denne ytring enten 
talesprogs-, pubertær- eller personlig diskurs. Ligeledes er langt over 
halvdelen af ”danskeres” diskurser talesprog. Helt omvendt forholder det sig 
med toppolitikerne. 46% af disses Facebookcitater tilhører diskurskategorien 
”Politik”, mens blot 15% er pubertære. Set på denne vis, er det tydeligt, at de 
Facebookytringer, som medierne medtager fra toppolitikere i stor udstrækning 
formuleres politisk, mens langt størstedelen af de Facebookytringer, som 
medierne citerer backbenchere for, er pubertære og talesprogsprægede. 
Samtidig citeres ”danskere” ikke for en eneste Facebookytring, der kan 
kategoriseres som tilhørende den politiske diskurs.   
 
Hvorfor dagbladene bruger citater af Facebookytringer på denne ikke-
diskursdemokratiserende måde, vil jeg fremsætte en forklaring på i afsnit 
5.9.6, idet jeg vil argumentere for, at det er et led i kampen om institutionen 
den politiske dagsorden. 
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5.9 Social analyse: ikke-diskursive aspekter  
Jeg vil nu undersøge en række ikke-diskursive aspekter, som jeg mener kan 
være med til at forklare de forhold, vi har diskuteret ovenfor, både når det 
gælder de tre artikler, vi så gennemgået i afsnit 5.7 samt de 271 artikler som 
helhed 
 
Jeg vil med Meyrowitz’ og Pedersens teorier undersøge, hvorfor vi som 
beskrevet ser tegn på en fremspirende hybrid af den politiske 
nyhedsformidlings diskursorden og Facebookdiskursorden, samt hvordan 
Facebookcitaterne fra de monitorerede dagblade indgår som et led i denne 
tendens. 
 
Undervejs i denne sociale analyse vil en række diskursive tendenser blive 
inddraget og diskuteret for at underbygge mine argumenter.  
 
5.9.1 Facebooks indvirkning på vores sociale adfærd 
Som nævnt tidligere peger Fairclough på, at udvikling inden for 
diskursdemokratisering ofte kan skyldes societale forhold. Derfor er det i 
forbindelse med denne diskussion nærliggende at se på, hvad introduktionen 
af Facebook og andre elektroniske medier i samfundet har betydet for den 
politiske dagsorden.  
 
Til dette formål vil jeg bruge Meyrowitz’ tanker, om hvordan elektroniske 
medier ændrer vores sociale adfærd, til at vise, at fremkomsten af Facebook 
har skabt en nedbrydning af hierarkier, øget uformelhed og en afmystificering 
af det politiske embede, som giver sig udslag i en markant anden måde at 
omtale politik på. Dette vil også være med til at svare på min 
problemformulerings andet underspørgsmål, nemlig ”Hvorfor ser vi netop 
disse typer af Facebookytringer”. 
 
5.9.1.1 Facebook eksponerer politikernes backstageområde 
Meyrowitz’ tanker kan således i vidt omfang anvendes til at forklare nogle af 
årsagerne til det forhold, vi så i tabel 12, at godt to tredjedele af de 
diskurskategorier, som blev identificeret i de Facebookytringer, som 
dagbladene har citeret i de indsamlede artikler, var de uformelle ”Personlig”, 
”Pubertær” og ”Talesprog”.  
 
Elektroniske medier fordrer nemlig uformelhed. Meyrowitz fortæller os 
således, at elektroniske medier umuliggør, at ”kendte” personer udelukkende 
kan præsentere deres kontrollerede, stiliserede frontstageopførsel for 
offentligheden. Elektroniske medier eksponerer også backstageområdet, så vi 
nu bliver delagtiggjort i information, som de kendte ikke altid kan styre, så 
som kropsfunktioner og humørsvingninger. Derfor mener Meyrowitz, at 
elektroniske medier forårsager en mere egalitær omgangsform, fordi de 
skaber et statustab for autoritetspersoner og gør os alle mere ”lige” (se afsnit 
4.5.4).  
 
Jeg vil argumentere for, at Facebook forstærker denne  
backstageeksponering. Facebook kreerer nemlig situationer, som så godt 
som alle – venner som fjender – har mulighed for at deltage i. Selvom man 
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ikke er Facebookven med en politiker eller har tilkendegivet, at man synes 
godt om denne, kan man gå ind på vedkomnes side at skrive en negativ 
kommentar, som hele omverdenen kan se. Facebook skaber således et rum, 
hvor det er yderst vanskeligt at opretholde den facade, en politiker ellers godt 
kan slippe af sted med skabe på fjernsyn, hvor man kun kan blive modsagt af 
en interviewer eller politisk modstander – og ikke af alle med en 
Facebookside og lyst til at svine een til.  
 
Således kan Facebooks backstageeksponering være med til at forklare den 
uformelhed – irreverens og manglende benævnelse af titler – vi så 
journalisterne omtale politikerne med i den tredimensionelle analyse, da 
eksponeringen kan gøre det svært for politikere at bevare den høje status, 
politikerembedet ellers tidligere har medført.  
 
Samtidig bærer de diskurser, vi har set gøre sig gældende i 
Facebookcitaterne, tydeligt præg af bagtalelse, hån og kraftudtryk – 
omgangsformer man typisk kun ville bruge i et backstageområde blandt 
fortrolige, ikke foran et frontstage ”publikum”. 
 
5.9.1.2 Manglende fejlfindings-buffer 
Udover fjendtlige kommentarer vil en politikers Facebookside også ofte 
indeholde en relativ høj frekvens af fx stave- og grammatikfejl, da det er et 
medium, som tillader hurtighed, hvorfor budskaber herpå ofte ikke overvejes 
nøje.  
 
Et godt eksempel på dette er den artikel, som eb.dk bragte d. 09.09.2011 
under overskriften ”Helle kan ikke tælle – men Lene kan ikke stave” som 
handlede om en stavefejl den konservative udenrigsminister Lene Espersen 
havde begået i en statusopdatering på sin Facebookside (Skrivergaard 2011).           
 
Udover at være et udtryk for den lave status Facebook giver til politikere 
(overskriften håner således tydeligvis to toppolitikere), kan artiklen også ses 
som et eksempel på Facebookkommunikationens hurtighed. På Facebook 
kan man således dele information med mange tusinde mennesker i løbet af få 
sekunder. Som beskrevet i afsnit 4.5.6, peger Meyrowitz på, at et medies 
produktionshastighed har stor betydning for typen af information, som 
herigennem bliver videregivet. Hurtige beskeder er mindre stiliserede, 
organiserede og idealiserede og giver et langt mere ”virkelighedsnært” indtryk 
af afsenderen. Her er simpelthen ikke tid til overvejelse, fejlfinding og 
bortfiltrering af backstageopførsel.  
 
Denne temporale faktor kan være en direkte årsag til, at vi ser nogle af de 
Facebookytringer, der har skabt mest omtale i de monitorerede artikler. Hvis 
det havde skullet ske gennem ”gammeldags”, langsommelige kanaler så som 
offentliggørelsen af et debatindlæg eller en pressemeddelelse, er det ikke 
sikkert, at formuleringer så som Özlem Cekics ”lorteaftaler” (”SF: Nu med 
lorteaftaler”, 2011), Joachim B. Olsens ”Jeg brækker mig” (bilag 2), Pernille 
Vigsø Bagges ”den nye regering er et FLOP” (Kirkebæk, 2011) eller Jens 
Rohdes sammenligning af socialdemokratisk politik og porno (”Missilet 
roterer”, 2011), var sluppet ud og efterfølgende blevet til artikler i dagbladene.      
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5.9.1.3 Uformelt indhold 
Men udover at øge frekvensen af fejl øger denne temporale faktor ifølge 
Meyrowitz også indholdets uformelhed. Pga. den manglende kontrol og 
mulighed for stilisering, er hurtige beskeder som oftest mere 
backstageprægede. Da backstageområdet repræsenterer det, som i vid 
udstrækning er ens for os alle uanset vores plads i samfundet, vil den 
hurtighed, hvormed ytringer på Facebook udsendes, altså tilvejebringe en 
mere egalitær omgangsform.  
 
Dette har vi både kunne konstatere ved at se på tabel 12, som fortæller os, at 
over en tredjedel af Facebookcitaterne artikulerer en talesprogsdiskurs. Vi har 
også kunnet konstatere det i forbindelse med de tredimensionelle analyser 
(afsnit 5.7), som viste os, at her fandtes meget talesprog og ganske lidt 
christiansborgpolitisk og teknokratisk diskurs. Facebook har på denne måde 
introduceret en politisk kommunikationsform, hvor langt de fleste danskere 
”kan være med”, selvom de ikke besidder en højtudviklet formuleringsevne. 
Samtidig var artiklerne skrevet uden nævneværdig brug af hierarkiske 
markører så som omtale af stillingsbetegnelser, folketingsmedlemskab eller 
udvalgsposter. Således omtales Facebookytringer altså på en ikke-hierarkisk 
måde, som kan inkludere alle, selvom man ikke er indehaver af en 
præstigefyldt stilling.   
 
5.9.1.4 Afmystificering af den politiske verden 
Ovenfor har vi set, hvilke konsekvenser det har haft, at Facebook har rykket 
afgørende ved de temporale begrænsninger for kommunikation mellem 
politikere, journalister og andre danskere. Kommunikationen er blevet bragt 
”ned på jorden”, hevet ned fra frontstage’en og om i retningen af 
backstageområdet. 
 
En faktor, som kan give os en yderligere forklaring på, hvorfor vi ser disse 
politiske Facebookytringer, der trækker på uformelle diskurskategorier, og 
hvorfor dagbladene i så høj grad benytter dem, er det fænomen, som 
Meyrowitz omtaler som ”afmystificering” (se afsnit 4.5.5). 
 
Meyrowitz argumenterer for, at afmystificeringen i samfundet er forårsaget af 
elektroniske medier så som radio og TV. Jeg vil argumentere for, at Facebook 
sammen med andre sociale medier bygger videre på denne tendens og 
faktisk i langt højere grad end radio og TV mindsker mystikken – og dermed 
ærefrygten – omkring embeder så som de politiske.  
 
Dette skyldes i vidt omfang de teknologiske fremskridt, der er blevet gjort de 
seneste par år, hvor internettilsluttede computere er blevet mindre og mindre 
og derfor i langt højere grad bærbare. I dag kan alle folketingsmedlemmer gå 
på nettet og logge på Facebook, hvor end de går og står ved hjælp af deres 
smartphone. Samtidig kan de med dette apparat tage billeder, som de i 
samme sekund kan dele med deres Facebookrelationer. Dette giver en hidtil 
utænkelig mulighed for at invitere udenforstående til at deltage i situationer, 
som før var hermetisk lukkede, eksempelvis forhandlinger, møder, 
forberedelser til TV-interviews og så videre. Et godt eksempel på dette er 
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Radikale Venstres leder Margrethe Vestager, hvis Facebookside er spækket 
med opdateringer og billeder, hvor hun delagtiggøre omverdenen i alt fra 
løbeture til forhandlinger i Finansministeriets Struenseværelse.  
 
Sådanne eksempler på ”afmystificerende” Facebookytringer, som åbner 
situationer op og inviterer ”almindelige” mennesker indenfor på kontorerne på 
Slotsholmen, lader til også at være interessante for dagbladene at 
viderebringe til deres læsere. Der findes således adskillige eksempler på 
artikler med sådanne Facebookytringer i dette speciales indsamlede artikler.  
 
Som eksempel kan nævnes artiklen ”Uro i klassen under Thornings tale,” som 
b.dk bragte d. 04.10.2011 (Jørgensen 2011). Artiklen fortæller om, hvordan 
mange folketingsmedlemmer fra deres plads i Folketingssalen løbende skrev 
opdateringer på Facebook under Tingets åbning, hvor de – oftest i sarkastiske 
vendinger – vurderede statsministerens åbningstale. Således kunne 
Facebookbrugerne og læserne af b.dk komme med ind i salen og høre 
Folketingsmedlemmerne sige, hvad før formentlig blot var blevet delt med 
sidemanden. Et andet eksempel er en artikel fra b.dk d. 08.03.2011, om at 
Venstres Søren Pind forud for den ministerrokade, der gjorde ham til 
integrationsminister, meget sigende skrev på Facebook, at han skulle besøge 
kronprinsen den morgen; et tredje eksempel er omtalen på d.dk d. 19.09.2011 
af et Facebookindlæg  fra Venstres gruppeformand Kristian Jensen, hvori han 
fortalte omverdenen, at han var på vej hen for at besøge den kongelige 
undersøger Helle Thorning Schmidt.     
 
En anden afmystificerende faktor ved Facebook, som bør nævnes, er, at så 
godt som alle danskere – høj som lav – har en Facebookside. Vi har næsten 
alle prøvet at skrive en statusopdatering, uploade et billede eller linke til 
noget, vi fandt interessant, på Facebook. Dvs., at når en politiker skriver på 
Facebook, så er der ikke tale om en ”mystisk” aktivitet, som det kun er nogle 
få forundt at foretage sig. Det har langt det fleste danskere prøvet. Helt 
anderledes forholder det sig med de traditionelle politiske 
kommunikationskanaler, pressemeddelelse, interviews osv. De færreste 
danskere har erfaringer med disse og har formentlig også kun et ringe 
kendskab til, hvordan det gøres.     
 
5.9.1.5 Informationssystemerne åbnes 
Facebook er altså med til at åbne situationer, som før kun var for indviede, 
som fysisk befandt sig på Christiansborg eller i ministerierne, op for hele 
befolkningen. Her hjælper Meyrowitz’ beskrivelse af situationer som værende 
”informationssystemer” os til at forstå, hvilke hierarkiske konsekvenser en 
sådan åbning har. For som Meyrowitz gør gældende, så afgøres menneskers 
status og hierarkiske placering i et samfund typisk af de informationer, som er 
tilgængelig. Hvis en person har adgang til mere information end andre, stiger 
vedkomnes status. Når Facebook som beskrevet ovenfor nedbryder de 
situationelle barrierer, udvides informationssystemet, og langt flere får adgang 
til information, som før kun var tilgængeligt for få. Således afføder disse 
informationer ikke længere samme status, og hierarkiet flades ud. 
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Et andet aspekt af denne afmystificeringsproces, som Meyrowitz omtaler, er 
den evne, elektroniske medier har, til at gøre personer, som via analoge 
medier fremstod som abstrakte roller, til konkrete mennesker af kød og blod. 
Kommunikation via elektroniske medier minder om det virkelige liv. Før 
radioens og i sandhed tv’ets komme var politikere mest af alt navne og citater 
i en avis. Via levende billeder bliver vi pludselig eksponeret for politikernes 
udseende, bevægelsesmønstre, stemmeføring o.lign., præcis som vi gør det 
med de mennesker, vi støder på i den virkelige verden. Dette gør politikere 
langt mindre abstrakte. Statsministeren i dag er ikke længere statsministeren 
men simpelthen Helle. Dette mindsker vores ærefrygt og autoritetsfølelse.  
 
Facebook forstærker denne tendens, da det giver os et vindue ind til vores 
politikere, som er meget lig det vindue, vi har ind til vores venner og bekendte. 
Med en Facebookprofil er en politiker pludselig mere end nogensinde før et 
menneske af kød og blod på lige fod med os andre. Ligesom hos 
”almindelige” mennesker kan vi på politikerens Facebookprofil læse om 
vedkomnes ægteskabelig status, uddannelsesbaggrund, følge med i hvad 
vedkomne skriver til sin venner, se hvad andre mennesker skriver til 
politikeren, tjekke hvilke billeder, der er blevet lagt op og så videre. På den 
måde er der ikke meget af fordums abstrakte politikerrolle tilbage 
 
Denne udvikling mod at opfatte politikere som mennesker af kød og blod og 
ikke som ”roller” smitter selvfølgelig af på, hvad vi gerne vil høre politikerne 
tale om. Dette giver os en forklaring på den tendens, vi så i tabel 2. Denne 
viste os, at medierne i den politiske nyhedsdækning i overvældende grad 
foretrækker at omtale Facebookytringer, som ikke har et decideret politisk 
indhold  
  
5.9.1.6 Facebooks parasociale effekt 
Meyrowitz udbygger sin beskrivelse af denne ”menneskeliggørelse” af 
autoritetspersoner og kendte folk med begrebet ”parasocialitet” (se afsnit 
4.5.7).  
 
Her beskriver Meyrowitz, hvordan fremkomsten af elektroniske medier skaber 
en relation mellem de, som optræder på eksempelvis fjernsyn, og de som ser 
det. Denne relation er for sidstnævnte gruppe er så intim og minder så meget 
om ansigt til ansigt relationer, at det kan opleves som et ”ægte” venskab. 
Denne udvikling har fået mange kendte mennesker til at levere personlig 
information, fordi de føler, at deres ”venner” ude foran skærmene forventer 
det. Jeg vil hævde, at fremkomsten af Facebook sætter yderligere skub i 
denne udvikling og gør processen langt mere gensidig.  
 
Først og fremmest er Facebook jo udtænkt som et medie til kommunikation 
mellem venner. Selvom mange politikere og andre offentligt kendte personer i 
dag er skiftet fra at have personlig Facebookprofil til at have en fanside, hvor 
ens relationer er fans eller ”synes om”-tilkendegivelser, omtales den kendtes 
Facebookrelationer stadig ofte som ”venner”.  
 
Dette illustreres fint i artiklen ”Thorning runder 100.000 venner på Facebook”, 
som b.dk og ekstrabladet.dk bragte 3. marts 2011, i anledning af, at 
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socialdemokraternes statsministerkandidat Helle Thorning-Schmidt havde 
opnået 100.000 indgåede relationer på Facebook (”Thorning runder 100.000 
venner på Facebook”, 2011). Journalisten omtaler flere gange disse som 
”venner” ligesom Thorning-Schmidt  selv gør det i den Facebookytring, 
artiklen citerer hende for. Men her er tale om fans, ikke venner.  
 
Denne manglende skelnen mellem de kendte mennesker man ”synes godt 
om” på Facebook og så de mennesker, som man er venner med på Facebook 
samt i det ”virkelige” liv, understreges af, at der kun er ganske ringe forskel 
mellem en fanside og en personlig profil, når det kommer til det visuelle 
udtryk. Dette indtryk af en Facebookrelation til en person, man ikke kender, 
som et venskab på lige fod med det, man har med sine ”ægte” venner, er 
selvfølgelig med til at forstærke den parasociale faktor.   
 
Som Meyrowitz argumenterer for, så virker den parasociale relation gensidigt. 
Når offentligheden i stigende grad forventer udmeldinger af privat og personlig 
karakter fra kendte mennesker, vil disse også begynde at levere det. Dette 
fænomen kan forventes at blive forstærket via medier som Facebook, idet de 
tillader en helt anden langt mere reciprok kommunikation, end den 
envejskommunikation, som de medier Meyrowitz beskriver, tillader. På 
Facebook kan man adressere politikere præcis i samme tone, som man 
adressere sine venner. Politikeren kan være fristet til at svare hurtigt og 
ærligt, for det gør man jo til sine venner.    
 
5.9.1.7 Personlige og private Facebookytringer 
Denne parasociale faktor, som Facebook besidder, kan være med til at 
forklare, hvorfor vi ser så mange historier af privat og personlig karakter i de 
indsamlede artikler. Som tabel 12 viste, så indeholder 8,5% af artiklerne et 
Facebookcitat, som artikulerer den personlige diskurs, og godt 8% har et 
indhold, som kan beskrives som privat (se tabel 2). Det lader altså til, at 
medierne oplever en forventning om, at de giver deres læsere personlig og 
privat information om politikerne. 
 
Eksempler på dette er en artikel bragt på eb.dk d. 27.09.2011, om at de 
konservatives Mai Henriksen har skrevet på Facebook, at hun har fået en ny 
kæreste og lagt nogle billeder af de to ud på sin Facebookside (Bremer, 
2011). Et andet eksempel er en artikel Ekstra Bladet bragte d. 19.01.2011 om, 
at Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby, der på Facebook havde skrevet, at 
han havde haft fødselsdag og bl.a. var blevet begavet med en skjorte og 
nogle strømper (”Glad i låget, 2011). Et tredje eksempel er en artikel bragt i 
Berlingske d. 16.09.2011, der omtaler, at Margrethe Vestager har skrevet på 
Facebook, at hun er i gang med at strikke babystøvler til en kollega (Sloth 
2011).   
 
Meyrowitz rejser yderligere en vigtig pointe, når han peger på, at elektroniske 
medier skaber en forventning hos modtagerne om, at den information, 
afsenderne udsender er tilgængelig og forståelig. Dette forventningspres har 
ifølge Meyrowitz smittet af på printmedierne, som i stigende grad går over til 
en mere personlig og subjektiv stil og simulerer talesprog (se afsnit 4.5.7).  
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Dette fænomen kan i vid udstrækning forklare de tal, vi ser i tabel 12. Hvis de 
trykte dagblade føler, de skal leve op til en forventning om at levere artikler, 
som er lige så personlige, subjektive og talesprogsprægede, som 
kommunikation på fjernsynet – og mellem venner i den ”virkelige” verden – 
ofte er det, vil det forklare, hvorfor godt to tredjedele af de diskurser, der bliver 
artikuleret i Facebookcitaterne i de indsamlede artikler, netop er ”Personlig”, 
”Talesprog” og ”Pubertær” (idet den sidstnævnte må siges at have en høj 
grad af subjektivitet med sin hån og fordømmelse). Samtidig forklarer det de 
meget subjektive ordvalg og formuleringer, som vi så journalisterne bruge i 
flere af de artikler, der blev analyseret via Faircloughs tredimensionelle model 
i afsnit 5.7.  
 
Endelig kan denne parasociale effekt give os en forklaring på det forhold, vi 
så i tabel 1, nemlig at backbenchere står bag godt 57% af de 
Facebookytringer, som dagbladene har citeret i 2011. For som vi så tidligere, 
så artikulerer backbenchere langt oftere end toppolitikere diskurskategorierne 
”Talesprog” og ”Pubertær” i deres Facebookcitater (se tabel 15), og indholdet 
i disse Facebookcitater kan i langt mindre grad karakteriseres som ”Politik” 
(se Tabel 3). Dette kan tolkes som om, at dagbladene i langt højere grad kan 
finde den uformelle, talesprogsprægede kommunikation, de føler læserne 
efterspørger, på backbenchernes Facebooksider end på toppolitikernes.  
 
Årsagen hertil kunne være, at mens toppolitikere typisk har 
kommunikationsmedarbejdere, der kan varetage store dele af deres 
Facebookaktiviteter, så må backbenchere ofte selv stå for egen 
Facebookkommunikation. Dette betyder følgelig, at ytringerne i sidstnævnte 
tilfælde typisk vil være langt mere personlig, uprofessionel og ikke-stiliseret.  
For at efterprøve denne antagelse må man selvfølgelig undersøge et bredt 
udsnit af både backbencheres og toppolitikeres Facebooksider og se, om der 
virkelig er markant forskel på den type af diskurser, der her bliver artikuleret. 
Dette arbejde har ikke været inden for nærværende speciales omfang.  
 
5.9.2 Facebookdiskurserne er invasive 
I analysen ovenfor har vi set, hvilke diskurser, der bliver artikuleret i de 
Facebookytringer, som de monitorerede dagblade valgte at citere fra i 2011. 
Jeg vil nu argumentere for, at disse diskurser er, hvad jeg vil kalde invasive. 
Dvs. de besidder en egenskab til ganske let at sprede sig fra deres egen 
diskursorden og blive optaget i nye. 
 
Vi så således i den tredimensionelle analyse ovenfor, hvorledes 
Facebookdiskurser var begyndt at dukke frem i diskursordnen dagbladenes 
politiske nyhedsformidling.  
 
Som et svar på problemformuleringens tredje underspørgsmål, er det mit 
argument, at der er tegn på, at disse diskurser allerede er blevet integreret 
som en konventionel del af denne diskursorden og, tro mod deres invasive 
natur, er i gang med at blive optaget i endnu en diskursorden, nemlig den 
parlamentariske.    
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5.9.2.1 Tre ikke-Facebook tilfælde af Facebookdiskurs 
Til at underbygge dette argument vil jeg bruge tre historier, som er publiceret 
efter 2011, hvorfra de øvrige artikler omtalt i dette speciale jo ellers stammer, 
nemlig fra juni 2012.  
 
Disse tre historier kan tjene som en indikation af, at de i Facebookcitaterne så 
fremherskende ”Pubertær” og ”Talesprogs”-diskurser nu også gør sig 
gældende i andre kontekster. Det er klart, at for endeligt at kunne bevise, at 
det også er sådan, det rent faktisk forholder sig, er det nødvendigt, at der 
foretages en indsamling af artikler fra 2012 i stil med den, jeg har lavet for 
2011 til dette speciale. Et sådant arbejde ligger desværre uden for 
nærværende speciales omfang.  
 
Første eksempel fra 2012 er historien om SF’s politiske ordfører Jesper 
Petersen, der som reaktion på oplysningen om, at Venstres formand Lars 
Løkke Rasmussen havde forladt de igangværende skatteforhandlinger for at 
besøge sin datter i USA, udtalte til en journalist fra Politiken: ”Jeg er målløs. 
Hvad fanden bilder Venstre sig ind?” (se bilag 5). Andet eksempel er historien 
om Enhedslistens politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen, der, efter 
regeringen havde indgået en skatteaftale med de borgerlige partier, udtalte for 
rullende kameraer: ”Det mener jeg faktisk, er at pisse på de mange 
mennesker, som har stemt på en ny regering” (se bilag 6). Sidste eksempel er 
historien om de hårde ord, der faldt i Folketingssalen, da partierne skulle 
diskutere og stemme om en ny lov om kirkelige vielser af homoseksuelle (se 
bilag 7). Under debatten kaldte Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen fra 
Folketingets talerstol de borgerlige politikere, der ville stemme for loven, for 
”hashrygende”.  SF’s Özlem Cekic sammenlignede Dansk Folkepartis 
Christian Langballe med en saudiarabisk imam på etnisk TV, og Langballe 
svarede igen ved at tiltale SF-politikeren med ”du” i stedet for den under 
folketingsdebatter påkrævede ”Fru”-tiltaleform.     
 
Som det ses, har disse historier intet med Facebook at gøre. Udtalelserne 
ovenfor er ikke skrevet på Facebook men derimod givet til et dagblads 
journalist i første tilfælde, på TV i andet tilfælde og under en debat i 
Folketingssalen i sidste tilfælde. Alligevel bærer udtalelserne, som det 
fremgår, en klar lighed med de diskurskategorier, vi har set brugt ekstensivt i 
Facebookcitaterne fra 2011. Kommunikationen er præget af den pubertære 
diskurs og talesprogsdiskurs, der, som det fremgår af tabel 12, findes i 
sammenlagt godt seks ud af ti af de citerede Facebookytringer. I 2012-
artiklerne, er det, som det ses, både toppolitikere og backbenchere, der 
artikulerer disse diskurskategorier. Petersen bruger således i sin udtalelse et 
temmelig stærkt bandeord, der typisk kun bruges i talesprogssammenhæng, 
nemlig ”Fanden”. Schmidt-Nielsen benytter bandeordet ”pisser”, som referer 
til en kropslig funktion; noget, som vi tidligere har set gøre sig gældende i den 
pubertære diskurs. Det ordvalg, der præger de udtalelser, journalisten har 
valgt at citere fra debatten i Folketingssalen i sidstnævnte historie, er 
ligeledes meget talesprogsagtige.  
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5.9.3 Facebook skaber nye konventioner i diskursordnerne 
Til at forklare dette forhold, som berører det andet af min problemformulerings 
underspørgsmål, vil jeg benytte mig af Faircloughs begreb interdiskursivitet, 
som er beskrevet i afsnit 4.4.3. Som nævnt bruger Fairclough begrebet til at 
undersøge artikulationen af forskellige diskurser inden for og på tværs af 
grænserne mellem forskellige diskursordner. Når dette sker på traditionel vis, 
er det et udtryk for stabilitet og kontinuitet. Når diskurserne blandes på 
kreative og utraditionelle måder, rykkes diskursordnes grænser og social 
forandring følger.  
 
Som det ses, giver de ovennævnte artikler fra 2012 os en indikation af, at 
sidstnævnte fænomen finder sted – diskursordnernes grænser er i gang med 
at blive tegnet om. Dette bygger videre på den tendens, vi i den 
tredimensionelle analyse kunne se gjorde sig gældende i 2011. 
Facebookdiskurser nedbrød grænserne til dagbladenes politiske 
nyhedsformidlings diskursorden og indgik som en ny og innovativ praksis.   
 
De tre tilfælde ovenfor giver os således tydelige tegn på, at konventionerne 
for, hvad man kan sige, og hvilke diskurser man kan bringe i anvendelse, når 
man taler med en journalist, til et tvkamera eller sågar fra Folketingets 
talerstol, ændres.  De diskurskategorier, der her blev anvendt, ”Pubertær” og 
”Talesprog”, stammer fra den måde, man udtaler sig på Facebook, men 
optræder nu både i diskursordenen ”dagbladenes politiske nyhedsformidling” 
og i den parlamentariske diskursordnen.  
 
I første tilfælde ser vi, hvordan disse Facebook-diskurskategorier på det 
nærmeste er blevet naturaliseret og nu indgår uden det virker påfaldende. 
Artiklerne handler således om indholdet af Jesper Petersens og Johanne 
Schmidt-Nielsens ytringer frem for deres tone og ordvalg. Det tyder altså på, 
at en ny konvention i diskursordnen er født: det er i orden at bruge 
Facebookdiskurser. Brugen af Facebookdiskurser i den parlamentariske 
diskursorden er derimod endnu ikke blevet tilsvarende naturaliseret, hvilket vi 
ser ved, at artiklen omhandlende Folketingsdebatten om homovielser i høj 
grad netop centrerer sig om tonen og ordvalget. Her er tale om 
konventionsbrud, der vækker opsigt.    
 
5.9.4 Facebook som led i en ideologisk og hegemonisk kamp 
Som nævnt medfører sådanne forandringer i diskursordner social forandring. 
Dette følger af det socialkonstruktionistisk perspektiv, nærværende speciale 
er skrevet ud fra, som anskuer sproglig forandring som social forandring. 
Sproget er i dette perspektiv med til at skabe, opretholde og videreudvikle 
vores sociale verden (se afsnit 3.2). Hvis den måde, hvorpå landets politikere 
og medier udtrykker sig på, forandres, må det ifølge socialkonstruktionismen 
også have sociale konsekvenser.  
 
Hvis vi følgelig skal analysere, hvordan dagbladenes bruger citater af 
Facebookytringer som en social praksis – som tredje dimension af den 
tredimensionelle analysemodel anvendt i afsnit 5.7 netop anviser – kan vi 
tage hegemonibegrebet i anvendelse. Som nævnt peger Fairclough netop på 
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dette begreb som et redskab, hvormed vi kan undersøge, hvordan diskursiv 
praksis indgår i en større social praksis.  
 
Ifølge Fairclough er hegemoni samfundsdominans og –lederskab udøvet af 
en social gruppe. Han mener, at der foregår en konstant kamp om hegemoni, 
og at denne kamp udspiller sig i kampen om at reproducere eller omforme 
diskursordner. En sådan hegemonisk dominans bliver produceret af ideologi, 
som Fairclough beskriver som en måde at give mening til omverden. Derfor er 
ideologiske stridigheder ofte årsagen, når kontrasterende diskursive 
praksisser tages i brug inden for et bestemt domæne, hvilket følgelig kan føre 
til hegemoniske forandringer. Derfor mener Fairclough også, at der er en 
vigtig sammenhæng mellem ideologi, hegemoni og forandringer i 
diskursordner.  
 
Hvis vi applikerer dette syn på de konklusioner, ovenstående analyse har 
givet os, må det stå klart, at der er tale om, at en vigtig hegemonisk og 
ideologisk udvikling finder sted. Men går denne udvikling i en egalitær eller 
ikke-egalitær retning? Dette vil jeg diskutere nedenfor. 
 
5.9.4.1 Argumentation for at Facebookcitaterne bliver brugt som led i en 
egalitær tendens 
De artikler, som de monitorerede dagblade bragte i 2011, som indeholdt 
Facebookytringer, var for en stor dels vedkomne prægede af egalitære 
diskurskategorier, hvor ”alle kan være med”. Med Faircloughs ord om at 
diskursiv praksis er materialisering af ideologi in mente, kan vi anskue dette 
forhold som et udtryk for, at dagbladene bruger politikernes Facebookytringer 
til at igangsætte et ideologisk skifte i samfundet hen imod en mere lige, 
mindre hierarkisk og elitær tilstand. Dette vil betyde, at samfundsdominansen 
glider ud af elitens hænder og tilfalder en bredere social gruppe.  
 
De forandringstendenser, vi har set ved diskursordnen dagbladenes politiske 
nyhedsformidling og den parlamentariske diskursorden, er altså tegn på, at 
der udspiller sig en ideologisk og hegemonisk kamp, som den hidtil 
samfundsdominerende elite er ved at tabe. Som Meyrowitz fortalte os, har 
denne gruppe før ”siddet på” informationer, som kun få kunne få indblik i. Med 
elektroniske og i særdeleshed sociale medier, er disse informationer blevet 
tilgængelige for alle, og eliten mister derfor en stor del af grundlaget for sin 
status.  
 
Dette vil betyde, at dagbladenes politiske mediedagsorden åbnes op, får 
lavere adgangskrav og bliver mere inkluderende. Man kan nu deltage i den 
politiske debat uden at kunne formulere sig i floromvundne teknokratiske eller 
politiske termer. Langt flere kan nu være med uden at have imponerende 
akademiske eller professionelle baggrunde, og flere emner kan betragtes og 
diskuteres som politiske, jf. tabel 2.  
 
5.9.4.2 Argumentation for at Facebookcitaterne bliver brugt som led i en 
ikke-egalitær tendens 
Dette er i hvert fald én konklusion, man kan drage af ovenstående analyse. 
Men der er også en anden, og mindre demokratisk glædelig, 
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forklaringsmulighed. Nemlig at den massive brug af ”Pubertær” og 
”Talesprog”-diskurs og den deraf følgende forandring af dagbladenes politiske 
nyhedsformidlings diskursorden hen imod at betragte disse diskurskategorier 
som konventionelle, samt udvidelsen af emner, der legitimt kan betragtes som 
politiske, rent faktisk er en måde at sørge for, at de samfundsgrupper, der 
typisk står uden for den politiske diskussion, forbliver ude. 
 
For at uddybe dette synspunkt vil jeg benytte mig af Pedersens tanker om 
institutionaliseringen af den politiske dagsorden. Som nævnt i afsnit 4.6.1, 
argumenterer Pedersen for, at den politiske dagsorden i Danmark har udviklet 
sig til en selvstændig institution, og at politikere, journalister og andre aktører 
er i indbyrdes konkurrence om at få indflydelse på dens indhold. Hermed har 
det politiske system mistet dets egenhændige kontrol over den politiske 
dagsorden. Dette ser Pedersen som et led i en pluralistisk udvikling af den 
danske styreform, således at flere kan deltage i den politiske diskussion og 
flere emner nu defineres som politiske. 
 
Pedersens påstand om, at der er sket en udvidelse af, hvilke emner der kan 
defineres som politiske, kan være med til at forklare de emner, vi ser på 
nedenstående tabel, der er en oversigt over de Facebookytringer, som er 
citeret mest i de indsamlede artikler:  
 
Tabel 15: Top 10 over de mest citerede Facebookytringer 
Indhold af 
Facebookytring 

Antal artikler Indholdstype Afsender

Brækker mig over 
fattigdomsdebat 

30 Kontroversiel Joachim B. Olsen

Den nye regering er et 
FLOP 

16 Dissentierende Pernille Vigsø Bagge

Sammenligner Østerild-
demonstration med 
Utøya- massakre   

10 Kontroversiel Søren Pind

Forskellige opdateringer 
om sin hjertelidelse 

10 Privat Ole Birk Olesen

Forskellige opdateringer 
om at have betalt 
narkogæld for sin søn 

9 Defensiv Anders Samuelsen

Ønske om at forbyde 
McDonald’s 

8 Kontroversiel Özlem Cekic

Kalder professor Claus 
Haagen Jensen for 
”manisk presseliderlig” 

8 Kontroversiel Søren Pind

Forskellige forklarende 
opdateringer om gilde i 
Grøften 

6 Defensiv Lars Løkke

Kalder professor 
Marlene Wind for ”Halv-
vind” 

5 Kontroversiel Søren Pind

Forklarer leasing af bil 4 Defensiv Helle Thorning
 
Disse ti Facebookytringer har tilsammen affødt 106 artikler, hvilket udgør 
39,1% af alle de indsamlede artikler fra 2011. Som det ses, findes der på 
denne top 10 ikke et eneste emne, der kan betegnes som ”decideret politisk”, 
hvilket jeg vil definere som relaterende til lovgivningsprocessen eller styringen 
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af et land. Her er ingen ytringer om holdninger til lovforslag, ideer til 
samfundsindretning eller oplæg til reformer. De emner, som derimod præger 
listen, fordeler sig i tre grupper:  
 
Der er enten tale om defensive udmelding, der tjener som forklaring eller 
undskyldning i forbindelse med en uheldig sag. Det drejer sig om Anders 
Samuelsens forklaringer angående sin søns narkogæld, Lars Løkke 
Rasmussens forklaring angående sin deltagelse i en fest på Restaurant 
Grøften samt Helle Thorning-Schmidts forklaring omkring, hvorfor hun valgte 
at lease en tyskindregistreret bil. 
  
Den anden kategori af emner i ovenstående top 10 kan beskrives som 
provokerende udmeldinger. Her er tale om udmeldinger, som chokerer pga. 
sit ordvalg (Joachim B. Olsens ”Jeg brækker mig”-udmelding og Søren Pinds 
beskrivelse af professor Claus Haagen Jensen som ”manisk presseliderlig” og 
professor Marlene Wind som ”Marlene Halv-vind”), sit indhold (Søren Pinds 
sammenligning af en demonstration i Østerild for at stoppe opførelsen af et 
vindmølletestcenter med massakren på Utøya, Özlem Cekics ide om at smide 
en af verdens største restaurantkæder, McDonald’s, ud af Danmark1) eller 
begge dele (Pernille Vigsø Bagges beskrivelse af sin egen regering som 
værende et ”FLOP”).  
 
Endelig er der opdateringerne fra Liberal Alliances Ole Birk Olesen om sin 
hjertelidelse, der er blevet omtalt hele 10 gange i de monitorerede medier i 
løbet af 2011. Disse ytringer har en rent privat karakter og er blottet for 
henvisninger til politik.  
 
Således affirmerer listen Pedersens assertion, at flere emner defineres som 
politik, i hvert fald hvad angår dagbladsartikler, der benytter sig af 
Facebookytringer. Provokerende udmeldinger, pubertære ordvalg og 
personangreb bliver diskuteret, som var de politik.  
 
Som nævnt mener Pedersen, at det er et demokratisk fremskridt, at flere 
emner defineres som værende politik, idet det betyder at flere aktører, og 
dermed flere almindelige danskere, kan indgå i en den politiske diskussion og 
kan medvirke til at sætte den politiske dagsorden.   
 
5.9.4.2.1 Facebookytringer uden politik   
Men da denne opgave er skrevet ud fra et kritisk perspektiv, må jeg stille 
spørgsmålet, om denne tendens rent faktisk er med til at holde visse 
samfundsgruppe ude af den politiske diskussion, uden at disse er bevidste 
om det men tværtimod oplever, at de bliver inkluderet. Som kritisk forsker må 
jeg undersøge, om denne udvikling i virkeligheden opretholder de ulige 
magtforhold i samfundet og bidrager til at holde marginaliserede grupper 
marginaliserede. 
 
                                                 
1 Jeg karakteriserer denne ytring som kontroversiel og ikke politisk, fordi Özlem Cekic hastigt 
dementerede sin udmelding og sagde, at SF ”selvfølgelig” ikke havde planer om at smide 
McDonald’s ud af landet (Richter, 2011). Altså må hendes udmelding ses som et ønske om at 
provokere og igangsætte en debat end som et egentligt politisk udspil.  
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Ud fra tabel 15 kunne vi konstatere, at i hvert fald 39,1% af de indsamlede 
artikler citerede Facebookytringer, som ikke var decideret politiske. Hvis vi ser 
på tabel 2, (som vi første gang stiftede bekendtskab med i afsnit 5.4.2), ser vi, 
at over otte ud af ti af de Facebookytringer, som blev bragt i de monitorerede 
medier i løbet af 2011, har en indholdstype, som ikke er politisk: 
 
Tabel 2: Oversigt over indholdstyperne i Facebookcitaterne 
 Antal Andel

Defensiv 36 13,3%
Dissentierende 51 18,8%
Kontroversiel 80 29,5%
Politisk 51 18,8%
Privat 21 7,7%
Sjov 18 6,6%
Tak 6 2,2%
Andet 8 3,0%
I alt  271 100,0%
 
Det vil altså sige, at den absolutte majoritet af Facebookcitaterne ikke er 
decideret politiske men derimod omhandler personsager, kontroversielle 
udmeldinger, undskyldninger/forklaringer, udmeldinger af privat karakter 
o.lign. 
 
5.9.4.2.2 Befolkningen ”narres” til at diskutere irrelevante emner  
Denne tendens kan udgøre et væsentligt demokratisk problem, såfremt den 
giver dagbladenes læsere indtryk af, at de er involverede i en reel politisk 
diskussion, når der i virkeligheden blot er tale om en diskussion af 
personsager eller lignende. Når emner, der ikke er ”decideret politiske”, 
defineres som politiske, afledes læsernes opmærksomhed fra de ting, som 
foregår på Slotsholmen, som egentlig berører dem, nemlig lovgivning og 
ledelsen af landet. Disse ting hører ikke op med at eksistere, blot fordi 
medierne diskuterer noget andet. Men det betyder, at politikere og 
embedsværk kan tage sig af eksempelvis lovgivningsarbejdet uden at  blive 
forstyrret af en offentlig diskussion af det, fordi befolkningens (i denne 
sammenhæng dagbladenes læsere) politiske opmærksomhed er blevet afledt.  
 
Skal dette argument følges helt til ende, betyder det altså, at den politiske 
diskussion i medierne er forloren. Befolkningen ”narres” til at diskutere 
irrelevante emner, og således kan politikere og embedsværk udføre deres 
arbejde i fred. Befolkning og medier får således en oplevelse af at have været 
med til at sætte en dagsorden for lovgiverne, når det i virkeligheden ikke er 
tilfældet. På den måde er det politiske system ved at genvinde noget af den 
kontrol, Pedersen argumentere for var mistet, til at sætte den politiske 
dagsorden. Således viser tabel 2 og 15 os altså, at vi måske allerede nu ser 
en begyndende af-institutionalisering af den politiske dagsorden, som 
Pedersen i 2000 ellers argumenterede for netop var under institutionalisering.    
 
5.9.5 Facebook har givet direkte adgang til danskerne 
Ifølge Pedersen er det således en forudsætning for institutionalisering af den 
politiske dagsorden, at politikerne har ikke besidder fordums kontrol over 
dagsordenssættelsen. Denne foregår nu i fri konkurrence med andre aktører. 
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At konkurrencen er fri medfører selvfølgelig også, at ingen aktører kan have 
privilegeret adgang til bestemte medietyper (se afsnit 4.6.3). Brugen af 
Facebook kan på den baggrund ses som et led i denne konkurrence, en 
modstandsindsats fra politikernes side for at få privilegeret adgang til en 
medietype for at gøre konkurrencen om mediedagsordenen mindre fri. Lykkes 
dette, vil politikerne genvinde kontrollen over dagsordenen og 
institutionaliseringen gå i sig selv igen.  
 
Facebook kan nemlig betragtes som en medietype, hvorigennem det for 
politikerne har været muligt at opnå direkte adgang til danskerne uden at 
skulle konkurrere med journalister og andre aktører om, hvad der blev 
diskuteret. Det kan tænkes, at en af grundene til, at politikerne er søgt ”over” 
på Facebook er, at konkurrencen om dagsordnen i de traditionelle medier – 
radio, tv, dagblade – er blevet for hård. På Facebook har politikerne øjnet en 
mulighed for at kunne få deres budskab kommunikeret ud ucensureret og 
uimodsagt af medierne.  
 
Hvis denne forklaringsmodel står til troende, giver det os også en årsag til, at 
vi ser den markante brug af Facebookytringer i dagbladene, som min 
indsamling af artikler har vist. Brugen af Facebookytringer har således været 
en måde for dagbladene at ”slå igen” på. Ved at hive politikernes 
Facebookytringer ud af Facebook og indsætte dem i den ”traditionelle” 
nyhedsformidling, hvor medierne kan modsige, diskutere og redigere dem, 
sørger medierne for, at konkurrencen om den politiske mediedagsorden 
holdes fri, og ingen aktører har privilegeret adgang til at sætte dagsordnen.  
 
5.9.5.1 Mere end hver tredje Facebookartikel er negativ 
Denne påstand kan efterprøves ved at undersøge, i hvilket omfang 
dagbladene fremstiller afsenderne af Facebookytringerne i et negativt lys2.  
 
Nedenstående tabel er således en opgørelse over, hvor stor en del af de til 
specialet indsamlede artikler, der kan kategoriseres som værende negative 
overfor afsenderen af den Facebookytring, som artiklen citerer.  
   
Tabel 16: Oversigt over hvor mange af artiklerne, der er negative overfor afsenderen af den 
Facebookytring, artiklen citerer:  
 Antal Andel

Negative artikler 99 36,5%
Ikke-negative artikler 172 63,5%
I alt 271 100%
 
Som det ses, er mere end hver tredje af de indsamlede artikler negative over 
for de personer fra hvis Facebookytringer, de citerer. Dette må siges at være 
et overraskende højt tal. Det  underbygger indtrykket af, at medierne bruger 

                                                 
2 Jeg vælger udelukkende at undersøge, hvorvidt artiklerne fremstille afsenderne af 
Facebookytringerne i et negativt eller et ikke-negativt lys. Det har ikke været muligt at operere 
med kategorier som ”positivt” eller ”gunstigt” lys, fordi ingen af de 271 artikler, formentlig i 
overensstemmelse med journalistiske normer om objektivitet og neutralitet, fremstiller 
afsenderen af et Facebookcitat decideret ”positivt”. 
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politikeres Facebookcitater i deres nyhedsformidling bl.a. som en måde at ”slå 
igen” på og ud fra et behov for at kunne modsige og diskutere disse ytringer. 
Dette indtryk forstærkes, hvis man ser, hvordan de negative artikler fordeler 
sig opdelt på Facebookytringernes indholdstyper: 
 
Tabel 17: Oversigt over hvilke indholdstyper, de negative artikler har 
 Antal Andel

Defensiv 21 21,0%
Dissentierende 16 16,0%
Kontroversiel 41 41,0%
Politisk 11 11,0%
Privat 1 1,0%
Sjov 4 4,0%
Tak 1 1,0%
Andet 4 4,0%
I alt  99 100,0%
 
Her ser vi, hvordan de to indholdstyper defensive og kontroversielle 
dominerer, idet de står for henholdsvis over 20% og over 40% af den negative 
omtale. Dette må netop formodes at være de to indholdstyper, hvor behovet 
for modsigelse og diskussion af ytringen er størst fra mediernes side. Hvis 
sådanne ytringer fik lov at stå på politikernes Facebooksider – uberørt af 
medierne – ville det give politikerne et stærkt redskab til at kunne sætte den 
politiske dagsorden.  
 
Defensive udmelding er jo netop karakteriseret ved at være en politikers 
udlægning af en omdiskuteret sag og kan således i høj grad hjælpe 
politikeren til at ”sælge” sin version af virkeligheden til danskerne og således 
sætte dagsordnen. Dette kan modvirkes ved at præsentere modargumenter 
eller andre udlægninger af sagen, hvilket typisk er det, der sker, når 
dagbladene beskæftiger sig med en defensiv udmelding. Derfor ser vi 
formentlig det høje antal negative artikler genereret af defensive udmeldinger. 
På den måde holder medierne liv i den frie konkurrence om dagsorden. På 
samme vis med kontroversielle Facebookytringer, som typisk indeholder hån 
og fordømmelse af politiske modstandere og således kan siges at være en 
højst subjektiv sagsfremstilling, hvorfor denne type ytringer på samme måde 
som de defensive tilskynder medier til at finde modsigelser og 
modargumenter, hvis den frie konkurrence om dagsordnen skal opretholdes.  
 
5.9.6 En ideologisk strid  
Denne kamp om den politiske dagsorden og for at holde konkurrencen om 
den fri, er naturligvis ikke en, som politikere og journalister er fuldt ud bevidste 
om. Man har ikke holdt møder på Christiansborg eller i redaktionslokalerne og 
fundet ud af, hvad næste træk i kampen om den pedersenske dagsorden 
skulle være. For at forklare at en reel kamp alligevel finder sted, må vi igen ty 
til hegemoni- og ideologibegreberne.  
 
Fairclough fortæller os således, at modstand mod hegemoni og dominans 
bestemt er mulig, selvom folk ikke altid er bevidste om de ideologiske 
dimensioner i deres praksis (se afsnit 4.4.7).  
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Da vi i denne opgave med Faircloughs termer har defineret ideologi som en 
måde at give betydning til omverden, må kampen om den politiske dagsorden 
i høj grad siges at være en ideologisk strid. Den politiske dagsorden 
bestemmer jo netop, hvilke emner den offentlige debat behandler, og hvordan 
de bliver italesat. Den er således en ideologisk magtfaktor. Ligeledes har vi 
med Faircloughs termer defineret hegemoni som magt over samfundet. 
Pedersen fortæller os, at den politiske dagsorden bestemmer, hvem der kan 
deltage i den offentlige debat, og at dagsordnen efterhånden har stor 
indflydelse på den lovgivende proces. Magt over den politiske dagsorden er 
således en hegemonisk styrke.  
 
Med disse teoretiske begreber in mente kan kampen om den politiske 
dagsorden anskues som hegemoniske stridigheder, hvor aktørerne – mere 
eller mindre bevidst – yder modstand gennem deres diskursive valg. 
Politikerne yder modstand mod dagbladenes – og dermed kommercielle 
interessers – pludselige medbestemmelse over den politiske dagsorden. 
Journalisterne yder modstand mod den politiske elites indsats for at 
opretholde deres hidtidige monopol på dagsordenssættelsen. Denne kamp 
udspiller sig diskursivt indenfor og på tværs af den politiske nyhedsformidlings 
diskursorden. Vi så tidligere, hvordan dagbladene bruger pubertære og 
talesprogsprægede Facebookytringer fra politikere for at omforme 
diskursordnen som et led i kampen om hegemoni.  
 
Denne pointe bliver understreget af Faircloughs assertion, at diskursive 
praksisser kan ses om materialiseringer af ideologi. Hver af de til 
nærværende speciale indsamlede artikler kan således ses som en ideologisk 
brik i en hegemonisk kamp om den politiske dagsorden. Det er derfor, vi ser 
så mange kontrasterende diskurser være i brug. Kampen raser.  
 
Fairclough fortæller os ydermere, at diskursordner i vidt omfang er med til at 
bestemme, hvilke diskursive ressourcer sprogbrugere kan tage i brug. 
Således kan brugen af Facebookdiskurser ses som dikteret af diskursordnen 
dagbladenes politiske nyhedsformidlings konventioner – modstand ydes ved 
at vælge diskurskategorier, der er det omvendte af denne diskursordens 
politiske, formelle og hierarkiske – derfor kommer de uformelle, egalitære og 
apolitiske Facebookdiskurser i brug.  
 
Samtidig ved vi fra tidligere, at hegemoni ikke kan opnås ved hjælp af tvang, 
men må opretholdes ved fx at indgå alliancer eller vinde tilslutning (se afsnit 
4.4.7). Derfor kan vi se den massive overvægt af ”let tilgængelige” 
diskurskategorier og indholdstyper, der findes i de indsamlede artikler, som et 
forsøg fra såvel politikere som medier på at få deres indsats i 
hegemonikampen til bedre at glide ned blandt befolkningen. Politikerne søger 
at vinde tilslutning til at kunne sætte den politiske dagsorden på Facebook 
ved at skrive Facebookytringer holdt i et populært og folkeligt sprog; 
journalisterne søger at vinde tilslutning til at hive denne dagsordenssættelse 
tilbage i dagbladene ved at vælge de af politikernes Facebookytringer, der er 
holdt i et populært og folkeligt sprog.     
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En sidegevinst ved denne brug af Facebookcitater præget af indholds- og 
diskurskategorier, som ikke kan karakteriseres som værende decideret 
politiske, kan for dagbladene være, at det giver et indtryk af den politiske 
debat, der udspiller sig på Facebook, som værende ”useriøs” og apolitisk. 
Hvis dette billede bundfælder sig, er der nok få mennesker, som vil tage den 
politiske debat på Facebook seriøst og se den som dagsordenssættende. 
Således kan man mene, at dagbladene bruger Facebookcitater som et led i 
magtkampen om at bevare institutionen den politiske dagsorden, som jo 
kræver, at politikerne ikke eksklusivt kan sætte dagsorden via én medietype, i 
dette tilfælde Facebook.  
 
Dette giver os også en mulig forklaring på det forhold, vi så i afsnit 5.8.2, 
nemlig at dagbladene bruger Facebookcitater i den politiske nyhedsformidling 
på en ikke-diskursdemokratiserende måde. Hvis dagbladene virkelig, som 
netop foreslået, søger at skabe et billede af, at den politiske debat, som 
foregår på Facebook, er irrelevant og ikke vigtig, så vil det give god mening 
for dem, at give et indtryk af situationen på Facebook som værende politisk 
status quo, dvs. hvor toppolitikere er toppolitikere og backbenchere er 
backbenchere. Hvis tværtimod dagbladene i deres iver efter at skrive 
interessante artikler skrev historier med politisk vægtige Facebookytringer fra 
backbenchere, kunne der blive skab et billede af, at Facebook som skueplads 
for en hierarkiske revolutionsproces, hvor dem nederst i partisystemet 
pludselig er med til at sætte dagsordnen. Dette ville formentlig få mange 
læsere til blande sig i den politiske debat på Facebook, og således svække 
dagbladene i kampen om at bevare den politiske dagsorden som en 
selvstændig institution.    
 
Som kritisk forsker vil jeg med dette speciale gerne være med til at gøre folk 
bevidste om disse ideologiske processer, der ligger i Facebookytringer og 
dagbladsartikler, således at deres modtagere har mulighed for at tage aktivt 
stilling.  
 
5.9.7 Hvor er danskerne henne? 
En sidste væsentlig pointe, som er værd at bemærke, når Pedersens tanker 
om institutionalisering af den politiske dagsorden applikeres på dagbladenes 
Facebookartikler fra 2011, er fraværet af citerede danskere.  
 
Tabel 1, som vi første gang stiftede bekendtskab med i afsnit 5.3.4, viser os 
fordelingen af artikler på afsenderkategorier:  
 
Tabel 1: Fordelingen af artikler på afsenderkategorier 

 Antal artikler Andel 

Backbencher 155 57,2%
Toppolitiker 100 36,9%
Dansker 16 5,9%
I alt 271  100%
 
Her ser vi, at danskere stod bag blot ca. 6% af de Facebookytringer, som 
indgår i de indsamlede artikler. Dette strider mod, hvad Pedersen ellers 
fremfører, nemlig at der er er sket en udvidelse af, hvilke aktører, der legitimt 
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kan deltage i den politiske diskussion, og at danskere er blevet en højt 
prioriteret kilde til citat i nyhedsdækningen (se afsnit 4.6.2).  
 
Spørgsmålet om, hvad denne meget beskedne interesse fra mediernes side 
for at inkludere ”almindelige” borgeres Facebookytringer i nyhedsformidlingen 
skyldes, er svært at besvare definitivt.  
 
En af årsagerne kan være problemerne med at gennemskue  
Facebookdanskeres identitet og politiske affiliering, som vi så et eksempel på 
i forbindelse med den tredimensionelle analyse, artikel 2. Medierne kan 
således komme til at fremstille en Facebookbruger som en ”almindelig 
dansker”, selvom denne i virkeligheden er dybt politiske engageret, hvilket jo 
ikke nødvendigvis fremgår af ens Facebookprofil. Et afledt problem i denne 
forbindelse er de mange falske profiler, som florerer på Facebook (Munk 
2012) og som derfor kan gøre det svært at kontrollere, om en debat på det 
sociale medie er et reelt udtryk for en folkestemning eller en kunstigt skabt 
brik i en PR-indsats.     
 
En anden forklaringsårsag kunne være, at dagbladene, som diskuteret i afsnit 
5.9.6, kunne have en interesse i at fremstille den politiske debat, der udspiller 
sig på Facebook, som værende ”useriøs” og apolitisk og således sørge for, at 
den politiske dagsorden stadig sættes i medierne og ikke på Facebook.  
 
Men som nævnt i afsnit 1.1, har danske medier tilsyneladende med stor iver 
reporteret om og citeret fra almindelige borgeres Facebookytringer omkring 
politik, når det har drejet sig om hændelser fra udlandet. Det lader således til, 
at når danske medier reporterer om det fx arabiske forår eller folkets 
utilfredshed med magthaverne i Kina, så betragtes Facebook som et 
demokratisk redskab, der kan give grupper uden for magtens centrum en 
stemme. Men når samme medier skal reportere om den politiske diskussion 
herhjemme, så er almindelige danskeres Facebookytringer ikke relevante.  
 
Samtidig viger dagbladene, som vi har set, uden om politikeres 
Facebookytringer, hvis de har et reelt politisk indhold. En politikers 
Facebookytring har således langt større chance for at blive omtalt, hvis 
indholdet er kontroversielt, privat eller dissentierende frem for decideret 
politisk. På den måde lader det til, at Facebook af danske medier ikke bruges 
som et demokratisk redskab, der kan levere nye veje til at åbne op for den 
politiske debat og involveret almindelige borgere, men derimod som en kilde 
til historier om internt splid, personangreb og provokerende udmeldinger fra 
Christiansborg.       
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6.0 KONKLUSION 
 
Ovenstående analyse har søgt at besvare spørgsmålet ”Hvordan bruger 
danske dagblade citater af Facebookytringer i den politiske 
nyhedsformidling?”  
 
Besvarelsen blev drevet frem af en række underspørgsmål, hvoraf det første 
lød ”Hvilke Facebookytringer er der tale om?” Her fandt min analyse nogle 
klare tendenser i forhold til: 
 

 Afsenderkategorier: Som vi har set, vælger dagbladene oftest at 
citere Facebookytringer fra politiske backbenchere. Disse står således 
for over 57% af Facebookcitaterne i de monitorerede dagblade. 
Toppolitikere står for godt 37% og ”almindelige” danskere for kun godt 
6%.   

 Indholdstyper: Når dagbladene citerer Facebookytringer i deres 
politiske nyhedsformidling, falder valget i størstedelen af tilfældene på 
ytringer med et kontroversielt indhold. Tabel 2 viste os således, at godt 
tre ud af ti ytringer var af denne type. Andre udbredte indholdstyper var 
dissentierende og politisk, som hver stod for godt 19% af 
Facebookcitaterne.  

 Diskurskategorier: Som vi så i tabel 12, så var den diskurskategori, 
der blev artikuleret i størstedelen af de citerede Facebookytringer, 
talesprogsdiskursen. Denne var således at finde i mere end hvert 
tredje Facebookcitat. Dagbladene valgte dog også ofte at citere 
ytringer, der artikulerede en politisk eller pubertær diskurs. Disse to 
diskurskategorier var således at finde i henholdsvis 24% og 22,1% af 
Facebookcitaterne.  

 
Ovenstående er en opsummering af generelle karakteristika omkring, hvilke 
Facebookytringer dagbladene udvælger, når de bruger Facebookytringer i 
den politiske nyhedsformidling. Men som det også er blevet påpeget i tidligere 
afsnit, dækker disse tal over nogle underliggende tendenser. 
 
6.1 Markante forskelle på toppolitikeres og backbencheres 
Facebookcitater  
Vi har således set, at skønt backbencheres Facebookcitater langt oftere end 
toppolitikeres bliver citeret i dagbladene, så er det primært toppolitikere, der 
bliver citeret for ytringer med et indhold og en diskurs, der kan karakteriseres 
som politisk. De Facebookytringer, som dagbladene citerer backbenchere for, 
har derimod typisk et indhold, der er kontroversielt eller dissentierende og 
trækker på en pubertær eller talesprogsdiskurs.  
 
Dagbladene bruger altså Facebookytringer fra backbenchere til primært at 
kreere dissentierende artikler om internt splid i blokkene eller partierne; eller til 
at lave kontroversielle artikler, der kan chokere med deres provokerende 
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udmeldinger eller pubertære ordvalg. Dagbladene anvender derimod typisk 
toppolitikeres Facebookytringer til at lave ”konventionelt” politiske artikler, 
hvor Facebookytringer således indgår som en reel, politisk kommentar – på 
linje med en udtalelse givet direkte til en journalist eller via en 
pressemeddelelse.  
 
6.2 Manglende demokratisering af dagbladenes politiske 
nyhedsformidlings diskursorden 
Der er altså markante forskelle på, hvilke Facebookytringer dagbladene 
vælger at citere toppolitikere for, og så hvad de vælger at citere backbenchere 
for. Denne opdagelse åbner for en diskussion af, hvor demokratiseret 
dagbladenes politiske nyhedsformidlings diskursorden er.  
 
I den ovenstående analyse har jeg argumenteret for, at en sådan 
diskursdemokratisering ikke har fundet sted. I dagbladenes nyhedsformidling 
– når det kommer til artikler med Facebookcitater – er de præstigefyldte 
diskurskategorier stadig forbeholdt den politiske elite, hvorimod backbenchere 
primært fremstilles som om, de næsten altid trækker på ”hverdagsagtige” 
diskurser så som talesprog og den pubertær diskurs. Ytringer fra dem lavest i 
hierarkiet, almindelige danskere, bliver tilmed så godt som ignoreret i 
dagbladenes politiske nyhedsformidling.  
 
Således kunne jeg i forbindelse med min problemformulerings tredje 
underspørgsmål, ”Hvilken indvirkning har brugen af disse Facebookytringer 
på diskursordnen dagbladenes politiske nyhedsformidling?” , afvise, at denne 
brug havde en diskursdemokratiserende effekt.       
 
6.3 Facebooks diskursorden invaderer dagbladenes politiske 
nyhedsformidling 
Men min analyse viste, at diskursordnen blev påvirket på en anden måde. 
Således argumenterede jeg for, at de diskurskategorier, som præger 
Facebooks diskursorden, er ved at finde vej ind i dagbladenes politiske 
nyhedsformidlings diskursorden.   
 
Som vi så det i den tredimensionelle analyse af tre udvalgte Facebookartikler, 
var de citerede Facebookytringer i høj grad præget af de pubertære og 
talesprogsagtige diskurskategorier. Dette understøttede således det forhold, 
vi så i tabel 12, nemlig at disse diskurskategorier var at finde i næsten seks ud 
af ti af de citerede Facebookytringer. Men den tredimensionelle analyse viste 
også, at denne uformelle omgangsform ligeledes prægede journalisternes 
omtale af de politikere, som stod bag Facebookcitaterne. Her manglede 
magtasymmetrimarkører så som benævnelse af ordførerskaber, 
udvalgsposter  og  stillingsbetegnelser, og sproget var flere steder hånende 
og pubertært. Dette gjaldt dog kun i omtalen af de Facebookytrende politikere; 
omtalen af øvrige politikere blev holdt i et mere formelt sprog, hvor også 
eksempelvis benævnelse af ordførerskaber var medtaget. Dette kan tages 
som en indikation af, at politikere oplever et særligt statustab, når de ytrer sig 
på Facebook.      
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Vha. den tredimensionelle analyse så vi således, hvordan 
Facebookdiskursordnens konventioner – om uformelt og ”hverdagsagtigt” 
sprog – er i gang med at blive integreret i den politiske nyhedsformidlings og 
en ny hybriddiskurs ved at blive skabt. Denne tendens understøttes af 
eksempler fra 2012, hvor vi har set, at politikere, som udtaler sig i 
sammenhænge uden nogen relation til Facebook – til en avisjournalist, en 
fjernsynsreporter og under en folketingsdebat – også bruger 
Facebookdiskurser. Og i de to førstnævnte tilfælde skete dette, uden at det 
vakte opsigt. En ny konvention for den politiske nyhedsformidlings 
diskursorden er altså tilsyneladende blevet bragt til eksistens.  
 
6.4 Facebook mindsker politikerembedets status 
Med Faircloughs tanker om at forandringer i diskursordner er udtryk for social 
forandring, bragte vi Meyrowitz og Pedersen ind i billedet for at finde ikke-
diskursive årsager til denne tendens.  
 
Meyrowitz’ teori om, at elektroniske medier har en stor indvirkning på vores 
sociale adfærd, gav os en forklaringsmodel på denne massive brug af 
uformelle diskursformer. Facebook føjer således til den nedbrydning af 
politikerembedets status, som radio og fjernsyn har igangsat. Facebook åbner 
op for situationer, som før var lukkede for omverdenen. Facebook eksponerer 
den enkelte politikers backstageområde, fordi den tilvejebringer så megen 
information, der ikke kan kontrolleres. Samtidig tillader siden en hurtighed i 
kommunikationen, som gør, at ytringer her bliver langt mindre polerede, 
velovervejede og gennemsete for fejl. Disse indsigter gav os også svar på mit 
andet underspørgsmål, ”Hvorfor ser vi netop disse typer af 
Facebookytringer?” 
 
Ved at levere denne type information og ved at placere politikeren i 
omgivelser, som er så godt som ens for alle danskere med en Facebookprofil, 
høj som lav, afmystificerer Facebook jobbet som politiker og medvirker til, at 
politikeren ikke længere fremstår som en ophøjet og abstrakt rolle, men som 
en privatperson af kød og blod. Alt dette skaber grobund for diskurskategorier, 
der er mere egalitære, let tilgængelige og uden tydelige hierarkiske markører.  
 
6.5 Forventninger om personlig, talesprogspræget information 
Endelig har Facebook, som vi har set, en parasocial effekt, som gør, at 
relationen mellem politikere og danskere kan opleves som et venskab. Denne 
parasocialitet skaber en forventning blandt danskerne om, at politikerne 
levere kommunikation, der ligner den, man får fra sine ”rigtige” venner, nemlig 
mere personlig, lettere at gå til, mere talesprogspræget information. Politikere 
og dagblade føler følgelig et pres for at levere dette.  
 
Her har vi altså en nøgle til at forstå, hvordan dagbladene bruger 
Facebookytringer i deres politiske nyhedsformidling: de bruger dem som en 
måde at levere den uformelle, talesprogsprægede, indholdsmæssigt 
apolitiske information, som de føler, deres læsere forventer. Dette kan også 
fremsættes som forklaring på det markant højere antal Facebookcitater fra 
backbenchere end fra toppolitikere i de indsamlede artikler: dagbladene kan 
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måske i langt højere grad finde denne uformelle information på 
backbenchernes Facebooksider end på toppolitikernes.  
 
 
 
6.6 Facebookytringer bruges i kampen om den politiske dagsorden 
Pedersens teori om institutionaliseringen af den politiske dagsorden gav os 
den sidste brik i puslespillet til at forstå, hvordan dagbladene bruger 
Facebookytringer i nyhedsformidlingen.  
 
Jeg argumenterede således for, at politikerne begyndte at bruge Facebook 
som en måde at få direkte adgang til danskerne og dermed blive i stand til at 
sætte en dagsorden udenom pressen. Dette ville sætte den frie konkurrence 
om den politiske dagsorden, som ifølge Pedersen havde skabt dens 
institutionalisering, ud af kraft og dermed rulle institutionaliseringen tilbage og 
reetablere politikernes monopol over dagsordenssættelsen.  
 
Dagbladene slår nu tilbage ved at hive politikernes Facebookytringer ind i 
aviserne, hvor ytringerne kan debatteres, modsiges og redigeres, således at 
kampen om at sætte den politiske dagsorden stadig foregår i fri konkurrence 
mellem flere aktører, hvoraf politikerne blot indgår på lige fod med andre. Jeg 
understøttede denne påstand ved at vise, hvor relativt stort et antal af 
Facebookartiklerne – og især de defensive og kontroversielle – fremstillede 
de Facebookytrende politikere i et negativt lys. Disse negative artikler kunne 
således ses som et udtryk for dagbladenes ønske om at være i stand til at ”slå 
igen” – til at kunne modsige og diskutere politikernes budskaber – i kampen 
om at sætte den politiske dagsorden. 
 
6.7 En ideologisk kamp om hegemoni 
Det er min opfattelse, som det er fremgået ovenfor, at denne kamp er af 
ideologisk karakter og gælder hegemoniet i samfundet. Pedersens politiske 
dagsorden er en ideologisk faktor, idet den er med til at bestemme, hvad vi 
anskuer som samfundsproblemer, og hvordan disse bliver italesat. Den 
politiske dagsorden er med til at bestemme, hvordan vi indretter vores 
samfund og hvilke love, der her skal gælde. Kontrol over dagsordenen er 
altså en hegemonisk styrke.  
 
De indsamlede artikler kan derfor ses som ideologiske våben i en hegemonisk 
strid: magthaverne forsøger at tilbageerobre kontrollen over den politiske 
dagsorden fra de kommercielt styrede dagblade. Dagbladene kæmper for at 
undgå, at den politiske elite igen kan opnå monopol på dagsordenssættelsen; 
noget som ville udelukke muligheden for en demokratisk, pluralistisk debat i 
medierne.     
 
Som jeg har argumenteret for, så er det min overbevisning, at 
konsekvenserne af denne kamp i forening med ønsket om at leve op til 
forventningerne om at levere parasocial information, kan ses som et 
demokratisk tilbageskridt. Disse to faktorer betyder nemlig, at dagblade og 
politikere i stigende grad behandler ting, som rent faktisk har meget lidt 
politisk substans, som politiske. Som det er blevet vist igennem dette 
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speciale, er de Facebookytringer, som optrådte i dagbladenes politiske 
nyhedsformidling i 2011 i overvældende grad præget af indholds- og 
diskurskategorier, som ikke kan karakteriseres som værende decideret 
politiske.  
 
Ved på denne måde at diskutere som politisk, det der ikke er politisk, giver 
dagbladene læserne et indtryk af, at de deltager i en seriøs politisk 
diskussion, når der i realiteten blot er tale om diskussion af personsager, 
pubertære drillerier o.lign. Således afskæres befolkningen muligheden for at 
deltage i en diskussion af det egentlige lovgivningsarbejde, som foregår på 
Slotsholmen.  
 
På den måde har min analyse vist, hvordan brugen af Facebookytringer i 
dagbladenes politiske nyhedsformidling er med til at opretholde de ulige 
magtforhold i samfundet og bevare almindelige danskeres status som 
marginaliseret gruppe uden væsentlig indflydelse på samfundsudviklingen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

 
 
 
 
 

7.0 PERSPEKTIVERING 
 
Nærværende speciale er skrevet ud fra et ønske om at undersøge, hvordan 
dagbladene bruger citater fra politiske ytringer på Facebook i 
nyhedsformidlingen. Således har jeg koncentreret mig om disse ytringer, som 
de optræder i avisartikler, og jeg har påvist mønstre i, hvordan dagbladene 
udvælger, hvilke typer af Facebookytringer, der skal citeres.  
 
Men et relevant aspekt af sagen er selvfølgelig at undersøge disse ytringer, 
som de oprindeligt bliver fremsat, nemlig på Facebook. Dette er et enormt 
stykke arbejde, som følgelig ikke ligger inden for dette speciales omfang. Men 
det vil give væsentlige indsigter at se på, hvilke diskurskategorier og 
indholdstyper, som findes i de ytringer, politikere fremsætter på Facebook. Er 
det virkelig 29,5% af politikeres Facebookytringer, der har et kontroversielt 
indhold?  Artikulerer 36,2% af disse ytringer virkelig en talesprogsdiskurs? Det 
er klart, at en sådan undersøgelse ville kunne være et væsentligt supplement 
til nærværende speciale og fortælle os, i hvilket omfang dagbladene udvælger 
politiske Facebookytringer, der mht. diskurskategori og indholdstype passer 
ind i dagbladenes kamp om den politiske dagsorden, som beskrevet ovenfor.   
 
Desuden bør andre forklaringer og årsagssammenhænge til denne udvikling, 
som nævnt i afsnit 2.1, også undersøges, så som arbejdsvilkår eller 
dagbladenes økonomiske interesser.   
 
Dernæst må et af de væsentligste spørgsmål ovenpå min analyses 
konklusioner være, hvilke konsekvenser den beskrevne integration af 
Facebookdiskursordnen og diskursordnen dagbladenes politiske 
nyhedsformidling vil få. Hvilke konsekvenser vil det få, at den politiske debat 
udføres med personlige, pubertære og talesprogsprægede diskurser og 
inkluderer emner, som ikke er decideret politiske, så som personsager og 
pubertære drillerier? 
 
Jeg tror, vi må forvente, at når denne tendens har stået på længe nok og 
efterhånden er blevet accepteret som normen, så vil begrebet politik ændres 
grundlæggende, således at personsager og pubertære drillerier er politik, og 
således også er det, som diskuteres af magthaverne. Vi har jo allerede set, 
hvordan disse omtaleformer prægede en parlamentarisk debat om 
homovielser i 2012. Hvilke konsekvenser vil denne udvikling få for 
udformningen af samfundets love? Hvad vil det betyde for det politiske 
systems evne til at kunne håndtere alvorlige samfundsudfordringer? Vil 
politikerembedet bevare sin eksistensberettigelse under sådanne 
omstændigheder? 
 
Dette spørgsmålstegn ved politikernes fremtidige evne til at løse alvorlige 
samfundsudfordringer bliver endnu mere presserende, når vi indtænker det 
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fald i status, som Facebook og elektroniske medier i øvrigt, som vist ovenfor, 
skaber omkring politikerembedet. Afmystificering, parasocialitet, eksponering 
af backstageområder – disse ting vil efterhånden bringe politikerne så ”langt 
ned på jorden”, at der kan sættes spørgsmål ved, om de vil have legitimitet 
nok til at gennemføre upopulære men nødvendige samfundsbeslutninger. 
Denne tendens vil kun blive forværret, når man tager den hastige udvikling af 
elektroniske medier i betragtning.  
 
Det er derfor yderst vigtigt at se på, om denne udvikling varer ved, udover det 
kalenderår, 2011, som jeg har undersøgt ifm. nærværende speciale. Gør 
tendensen sig også gældende i 2012? Samtidig bør det undersøges, hvor 
omfattende tendensen er udover dagbladenes politiske nyhedsformidling. 
Således burde en fremtidig undersøgelse analysere referater af møder holdt i 
Folketingssalen og udvalgslokalerne på Christiansborg, og se, om 
Facebookdiskurser bliver artikuleret i denne sammenhæng, samt om brugen 
af dem i så fald vækker opsigt, eller om de indgår som en naturlig del og 
således er blevet konventionaliserede. Hvis dette er tilfældet, kan 
undersøgelsen tages videre og det kan undersøges, om denne udvikling også 
har påvirket lovgivningsprocessen. Kan der spores en ændring i de emner, 
der bliver søgt lovgivet om fra parlamentarikernes side? 
 
Endelig kan man mene, at der er behov for at brede undersøgelsen ud til 
resten af samfundet. Min analyse har vist, at Facebookdiskurser er ved at 
”invadere” politik og nyhedsformidling. Men er Facebookdiskurserne også 
invasive i andre sammenhænge? Facebook bliver jo brugt af mennesker i alle 
sociale og institutionelle sfærer. Er Facebookdiskurserne derfor også ved at 
blive integreret i skolen, på arbejdspladsen, i familien? Er Facebook ved at 
ændre den måde, vi taler til hinanden på i det hele taget?  
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9.1 BILAG 1 - Liste over indsamlede artikler 

Dato Overskrift Medie Afsender af ytring Afsenderkategori Indholdstype Diskurskategori
Fremstilles afsenderen i 
et negativt lys? 

05.01.2011    LA-kandidat: Efterløn kan betyde druk eb.dk Ole Birk (LA) Backbencher Kontroversiel Ingen Negativt 

13.01.2011  
Ikke en eneste krævede formandens 
afgang 

Ekstra 
Bladet Naser Khader (K) Backbencher Defensiv Politik Negativ 

15.01.2011  Note 
Ekstra 
Bladet Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Tak Talesprog Negativ 

16.01.2011   Nej tak 
Ekstra 
Bladet Helle Thorning (S) Toppolitiker Politisk Politik Negativt 

19.01.2011    K-profil: Jeg støttede aldrig Brian M. eb.dk Rasmus Jarlov (K) Backbencher Dissentierende Talesprog   

19.01.2011 Glad i låget 
Ekstra 
Bladet Hans Kristian Skibby (DF) Backbencher Privat Talesprog Negativ 

31.01.2011    Sådan bliver skolefremtiden på Amager b.dk Gruppe Dansker Politisk Ingen   

02.02.2011  Super-Høegh 
Ekstra 
Bladet Per Bisgaard (V) Backbencher Andet Talesprog Negativt 

10.02.2011  Kerneværdier 
Ekstra 
Bladet Rasmus Jarlov (K) Backbencher Politisk Politik Negativt 

13.02.2011  Stort og småt  Berlingske Rasmus Jarlov (K) Backbencher Dissentierende Talesprog Negativt 

21.02.2011  Takt og tone på Facebook Berlingske Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær   

23.02.2011  Usikkerhed om Rønns undersøgelse Berlingske Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær   

25.02.2011    Pind og Haagen Jensen - nu med filter b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær Negativt 

25.02.2011    Parti deler politik med Kardemomme by b.dk Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Politisk Ingen   

26.02.2011  Søren Pind og kampene Berlingske Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær   

02.03.2011  Pind favorit som Rønns afløser 
Ekstra 
Bladet Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær   

03.03.2011    
Thorning runder 100.000 venner på 
Facebook  b.dk Helle Thorning (S) Toppolitiker Tak Talesprog   

03.03.2011    
Thorning runder 100.000 venner på 
Facebook  eb.dk Helle Thorning (S) Toppolitiker Tak Talesprog   

06.03.2011    
Venstre -ordfører vil have lov til at 
fornærme Margrethe b.dk Ellen Trane Nørby (V) Backbencher Dissentierende Politik   

08.03.2011    Her er ministerrokaden b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Politisk Ingen   

08.03.2011    
Fra den jyske hede til 
integrationsminister b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær   

08.03.2011  Missilet roterer eb.dk Jens Rohde (V) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

08.03.2011  Missilet roterer 
Ekstra 
Bladet Jens Rohde (V) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

09.03.2011  
Fra borgmester til minister -og Pind 
holder stadig ikke kæft 

Ekstra 
Bladet Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær   

10.03.2011  Interessant dag i dansk politik 
Ekstra 
Bladet Troels Christensen (V) Backbencher Politisk Talesprog   

11.03.2011    Samuelsen rasende på tv igen b.dk Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Politisk Ingen   

13.03.2011  Venstres nye Uffe Berlingske Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær   

14.03.2011  
Ledende artikel: BARFOEDS HÅRDE 
VEJ Berlingske Gruppe Dansker Kontroversiel Ingen   

22.03.2011   
København er sexet, det er Pinden 
ikke! 

Ekstra 
Bladet Kamal Qureshi (SF) Backbencher Andet Pubertær   

23.03.2011   Skjult talent 
Ekstra 
Bladet Ida Auken (SF) Backbencher Sjov Talesprog Negativt 

06.04.2011  Fis så af Fisfis 
Ekstra 
Bladet Dansker Dansker Politisk Talesprog   

12.04.2011    Venstre fejrede spareplan på luksuskro b.dk Ellen Trane Nørby (V) Toppolitiker Defensiv Talesprog   

19.04.2011    
Rohde: R ønsker sammenbrud i 
forhandlinger b.dk Jens Rohde (V) Backbencher Politisk Politik   

19.04.2011    Mette Frederiksen: Det er ikke sjovt eb.dk Mette Frederiksen (S) Backbencher Defensiv Talesprog Negativt 

23.04.2011    Rød overraskelse over diagnosegaranti b.dk Jonas Dahl (SF) Backbencher Politisk Politik   
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27.04.2011    K-politiker: Åbn Christiania nu b.dk Karsten Lauritzen (V) Backbencher Politisk Talesprog   

05.05.2011    Er Vestager ved at lave en Bondam? b.dk Dansker Dansker Politisk Ingen   

05.05.2011    
SF 'er: Radikale får medansvar for DFs 
stramninger b.dk Trine Pertou Mach (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

11.05.2011    Vestager: Vi ruller stramninger tilbage eb.dk Margrethe Vestager (R) Toppolitiker Politisk Politik   

11.05.2011    
Socialdemokrat: Tidligere S-ministre er 
medieliderlige og patetiske eb.dk Mogens Jensen (S) Backbencher Dissentierende Pubertær   

11.05.2011  
SFer udfordrer Thorning om 
udlændinge Berlingske Kamal Qureshi (SF) Backbencher Dissentierende Politik   

13.05.2011    Jeg er blank som en Helle b.dk Tom Behnke (K) Backbencher Politisk Politik Negativt 

18.05.2011    
Hvorfor er der forskel på Helle og andre 
Danskere eb.dk 

Morten Messerchmidt 
(DF) Backbencher Kontroversiel Ingen   

26.05.2011  Note 
Ekstra 
Bladet Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Andet Ingen Negativt 

06.06.2011    
Mikkelsens spindoktor prøvede mere 
end de fleste b.dk Brian Mikkelsen (K) Toppolitiker Privat Personlig   

06.06.2011    
Spindoktors død vækker sorg hos 
konservative  eb.dk Brian Mikkelsen (K) Toppolitiker Privat Personlig   

09.06.2011    
Thorning forsvarer sin Polo på 
Facebook b.dk Helle Thorning (S) Toppolitiker Defensiv Politik   

09.06.2011    
Thorning om Polo: Jeg handlede i god 
tro eb.dk Helle Thorning (S) Toppolitiker Defensiv Politik   

10.06.2011  Jeg kendte ikke til ny lovgivning 
Ekstra 
Bladet Helle Thorning (S) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

14.06.2011    
Thomas Larsen: Flere opgør med 
eksperter i vente b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær   

15.06.2011    
SF -profiler savner selvstændig 
partilinje b.dk Pernille Frahm (SF) Backbencher Dissentierende Politik   

15.06.2011  Det, man siger, er man selv Berlingske Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær   

18.06.2011  
FALBERTS KULTURKANON: 
Uenighed gør stærk 

Ekstra 
Bladet Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær Negativt 

20.06.2011    
LA-kandidat: Pind er skadelig for 
København eb.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær   

20.06.2011  Britta slår til Søren 
Ekstra 
Bladet Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Pubertær Negativt 

26.06.2011  Forlorne politikere 
Ekstra 
Bladet Villy Søvndal (SF) Toppolitiker Politisk Politik Negativt 

27.06.2011  Uddrag af læserdebat  Berlingske Dansker Dansker Politisk Talesprog   

27.06.2011  SF : Nu med lorteaftaler 
Ekstra 
Bladet Özlem Cekic (SF) Backbencher Dissentierende Pubertær Negativt 

29.06.2011    
Khader hænger sine fjender ud på 
Facebook eb.dk Naser Khader (K) Backbencher Defensiv Talesprog Negativt 

30.06.2011  De skaber mine strammerholdninger Berlingske Naser Khader (K) Backbencher Defensiv Ingen   

03.07.2011  
LØKKE FORBEREDER VALGET: : 
Opsang til ministerholdet 

Ekstra 
Bladet Özlem Cekic (SF) Backbencher Dissentierende Pubertær   

05.07.2011    Pia K afsløret i fejl om Schengen b.dk Jens Rohde (V) Backbencher Dissentierende Pubertær Negativt 

05.07.2011    Pia K afsløret i fejl om Schengen eb.dk Jens Rohde (V) Backbencher Dissentierende Pubertær Negativt 

12.07.2011  
DF går i rette med Søren Pind i ny 
Facebook-sag Berlingske Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Talesprog Negativt 

20.07.2011    SF vil smide McDonalds ud af Danmark eb.dk Özlem Cekic (SF) Backbencher Kontroversiel Talesprog   

21.07.2011    Lad McDonald's være i fred Özlem eb.dk Özlem Cekic (SF) Backbencher Kontroversiel Talesprog Negativt 

21.07.2011  Ud med dem!  Berlingske Özlem Cekic (SF) Backbencher Kontroversiel Talesprog Negativt 

21.07.2011  Fedmens fjende nr. 1 
Ekstra 
Bladet Özlem Cekic (SF) Backbencher Kontroversiel Talesprog Negativt 

21.07.2011  Smid McDonald's ud af Danmark 
Ekstra 
Bladet Özlem Cekic (SF) Backbencher Kontroversiel Talesprog Negativt 

22.07.2011    R-næstformand: Tag en tudekiks Pia K. b.dk Zenia Stampe (R) Backbencher Defensiv Talesprog   

22.07.2011    R-næstformand: Tag en tudekiks Pia K. eb.dk Zenia Stampe (R) Backbencher Defensiv Talesprog   

24.07.2011    Mit liv før »fedme-gabet« b.dk Özlem Cekic (SF) Backbencher Kontroversiel Talesprog Negativt 

25.07.2011    Mit liv før »fedme-gabet« Berlingske Özlem Cekic (SF) Backbencher Kontroversiel Talesprog Negativt 

26.07.2011    
Pinds Facebookstatus om Norge 
vækker harme b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik Negativt 

26.07.2011    Norsk politiker: »Glenn Beck er et svin« b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik Negativt 

26.07.2011    
Pinds Facebookstatus om Norge 
vækker harme eb.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik Negativt 

26.07.2011    Pind siger undskyld eb.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik Negativt 

26.07.2011    Venstre-ordfører kritiserer Pind eb.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik Negativt 

27.07.2011    Søren Pind fåmælt - for en gangs skyld eb.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik Negativt 

27.07.2011  Debat: Tåkrummende pinligt Ekstra Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik Negativt 
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Bladet 

27.07.2011  
Der er åbnet op for at tage brutale 
metoder i anvendelse mod aktivisterne 

Ekstra 
Bladet Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik Negativt 

28.07.2011    Flere frie ord, tak eb.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik   

28.07.2011    
Ledende artikel: FLERE FRIE ORD, 
TAK 

Ekstra 
Bladet Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik   

31.07.2011  I hjælp til halsen 
Ekstra 
Bladet Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik Negativt 

02.08.2011  Helt vildt mærkeligt  Berlingske Özlem Cekic (SF) Backbencher Kontroversiel Talesprog Negativt 

09.08.2011  Note 
Ekstra 
Bladet Kamal Qureshi (SF) Backbencher Sjov Talesprog   

17.08.2011  Note 
Ekstra 
Bladet Özlem Cekic (SF) Backbencher Sjov Talesprog   

20.08.2011  Okay, så koster det 25 kroner 
Ekstra 
Bladet Søren Pind (V) Toppolitiker Sjov Talesprog   

23.08.2011    Jens Rohde efterlyser valg nu b.dk Jens Rohde (V) Backbencher Dissentierende Talesprog   

23.08.2011    Jens Rohde efterlyser valg nu eb.dk Jens Rohde (V) Backbencher Dissentierende Talesprog   

26.08.2011    Jens Rohde: Endelig valg i Danmark eb.dk Jens Rohde (V) Backbencher Politisk Talesprog   

26.08.2011    
Thorning kan blive første kvindelige 
statsminister eb.dk Helle Thorning (S) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

26.08.2011    Så fik vi endelig valg eb.dk Dansker Dansker Politisk Talesprog   

27.08.2011    
SF 'er: Islamister hiver mine plakater 
ned b.dk Özlem Cekic (SF) Backbencher Andet Ingen   

27.08.2011    SF 'er raser over valg-hærværk eb.dk Özlem Cekic (SF) Backbencher Politisk Ingen   

28.08.2011    Rohde: VKO-blokken er død b.dk Jens Rohde (V) Backbencher Dissentierende Politik   

28.08.2011    
DF vil have udlændinge-garanti fra 
Barfoed b.dk Lars Barfoed (K) Toppolitiker Politisk Politik   

28.08.2011    
DF vil have udlændinge-garanti fra 
Barfoed eb.dk Lars Barfoed (K) Toppolitiker Politisk Politik   

28.08.2011    Martin tvivler 
Ekstra 
Bladet Martin Geertsen (V) Backbencher Sjov Talesprog   

30.08.2011    
DF kalder Kamal Qureshi for 
boligsvindler b.dk 

Morten Messerchmidt 
(DF) Backbencher Kontroversiel Talesprog   

30.08.2011    DF kalder Kamal Qureshi for svindler eb.dk 
Morten Messerchmidt 
(DF) Backbencher Kontroversiel Talesprog   

30.08.2011  Debat: Brug for en lektion i demokrati Berlingske Özlem Cekic (SF) Backbencher Andet Ingen   

30.08.2011  
LARS LØKKE: Det var bare teoretisk 
snak 

Ekstra 
Bladet Lars Løkke (V) Toppolitiker Politisk Politik Negativt 

30.08.2011  Note 
Ekstra 
Bladet Jacob Jensen (V) Backbencher Sjov Talesprog   

31.08.2011  
Messerschmidt hænger Qureshi ud 
som boligsvindler Berlingske 

Morten Messerchmidt 
(DF) Backbencher Kontroversiel Talesprog   

01.09.2011    
Fører valgkamp på Facebook - fra 
Spanien eb.dk Thomas Baun (R) Backbencher Andet Ingen   

04.09.2011    USA er ikke bange for Helle og Villy eb.dk Lars Løkke (V) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

07.09.2011    
Løkke forsvarer Tivoligilde på 
Facebook eb.dk Lars Løkke (V) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

07.09.2011    Pind er skurken i Løkkes pinlige sag eb.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

07.09.2011    Søren Pind skyder ansvaret fra sig eb.dk Lars Løkke (V) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

07.09.2011    
TV: Her prøver Løkke at undgå Ekstra 
Bladet eb.dk Lars Løkke (V) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

07.09.2011  Skadestueløfte kan give bagslag Berlingske Inger Støjberg (V) Toppolitiker Sjov Talesprog   

08.09.2011    
Seeberg: V-minister skylder Thorning 
en undskyldning b.dk Gitte Seeberg Backbencher Dissentierende Talesprog   

08.09.2011    
Topembedsmand: V-minister ikke 
involveret i skattesag b.dk Gitte Seeberg Backbencher Dissentierende Talesprog   

08.09.2011    Søvndal: Fuld opbakning til Thorning b.dk Villy Søvndal (SF) Toppolitiker Politisk Politik   

08.09.2011    Løkke fester igen 
Ekstra 
Bladet Lars Løkke (V) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

09.09.2011    
Ny Alliance-stifter støtter Helle 
Thorning b.dk Gitte Seeberg Backbencher Dissentierende Talesprog   

09.09.2011    
Helle kan ikke tælle - men Lene kan 
ikke stave eb.dk Lene Espersen (K) Toppolitiker Politisk Talesprog Negativt 

09.09.2011    Gitte Seeberg støtter Helle Thorning eb.dk Gitte Seeberg Backbencher Dissentierende Talesprog   

10.09.2011  Støtter Helle 
Ekstra 
Bladet Gitte Seeberg Backbencher Dissentierende Talesprog   

11.09.2011  En valgkamp i skyggen Berlingske Lars Løkke (V) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

12.09.2011    Husk det nu, Helle b.dk Dansker Dansker Politisk Talesprog   

12.09.2011    Villy Søvndal pudser det engelske af b.dk Naser Khader (K) Backbencher Sjov Ingen Negativt 
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13.09.2011    
»Enhedslistens model virker rigtig godt 
- i Nordkorea« b.dk Dansker Dansker Politisk Talesprog   

13.09.2011    
Radikal : - Øv, hvorfor pegede vi på 
Helle? eb.dk Trine Nebel (R) Backbencher Dissentierende Ingen   

14.09.2011  
DE FORBUDTE ORD: Tys tys -det 
taler vi ikke om 

Ekstra 
Bladet Trine Nebel (R) Backbencher Dissentierende Ingen   

15.09.2011    
Du har 9 timer: Himlen er blå - Helle-
vede er rød eb.dk Dansker Dansker Politisk Talesprog   

15.09.2011    Pind er pænest Berlingske Søren Pind (V) Toppolitiker Sjov Talesprog   

16.09.2011    
Nordiske statsministre lykønsker 
Thorning b.dk Jens Stoltenberg Toppolitiker Politisk Politik   

16.09.2011    Nyvalgt indlægges med mulig hjertefejl b.dk Ole Birk (LA) Backbencher Privat Personlig   

16.09.2011    Frahm må sige farvel til Folketinget b.dk Pernille Frahm (SF) Backbencher Politisk Personlig   

16.09.2011    
Hjertefejl nedlagde nyt 
folketingsmedlem eb.dk Ole Birk (LA) Backbencher Privat Personlig   

16.09.2011    

Venstre -mand: 
Kontanthjælpsmodtagere bør ikke 
stemme eb.dk Bünyamin Simsek (V) Backbencher Kontroversiel Ingen Negativt 

16.09.2011    Tilbage i magtens centrum Berlingske Margrethe Vestager (R) Toppolitiker Privat Talesprog   

17.09.2011 Ole Birk: Jeg bliver udskrevet mandag eb.dk Ole Birk (LA) Backbencher Privat Personlig   

17.09.2011 Valgdrama  Berlingske Ole Birk (LA) Backbencher Privat Personlig   

17.09.2011 
VALGSLADDER: Ny MF indlagt på 
Riget 

Ekstra 
Bladet Ole Birk (LA) Backbencher Privat Personlig   

17.09.2011 
VALGSLADDER: Ny MF indlagt på 
Riget 

Ekstra 
Bladet Ole Birk (LA) Backbencher Privat Personlig   

18.09.2011  Udskrives i morgen 
Ekstra 
Bladet Ole Birk (LA) Backbencher Privat Personlig   

19.09.2011    Enhedslisten har syv krav til Thorning b.dk Kristian Jensen (V) Toppolitiker Politisk Talesprog   

19.09.2011    Løkke mangler stadig svar fra Thorning b.dk Kristian Jensen (V) Toppolitiker Politisk Politik   

22.09.2011    Johannes unge væbnere i intern krig eb.dk SUF Backbencher Dissentierende Talesprog Negativt 

23.09.2011  Helles skattesag brik i intern krig 
Ekstra 
Bladet Hayat Faizi (SF) Backbencher Dissentierende Pubertær Negativt 

23.09.2011  Fulgte ikke op på truslen 
Ekstra 
Bladet Hayat Faizi (SF) Backbencher Dissentierende Pubertær   

23.09.2011  
JOHANNES VÆBNERE SLÅS Rød 
front revner 

Ekstra 
Bladet SUF Backbencher Dissentierende Talesprog   

24.09.2011  
NU SLÅR VALGNEDERLAGET 
IGENNEM: Lille Per første offer 

Ekstra 
Bladet Per Ørum (KF) Toppolitiker Politisk Talesprog Negativt 

26.09.2011    Hip Hurra og Hash: Staden bliver 40 eb.dk Margrethe Vestager (R) Toppolitiker Politisk Talesprog   

26.09.2011    Dronning Margrethe vil eje Christiania eb.dk Margrethe Vestager (R) Toppolitiker Politisk Talesprog Negativt 

27.09.2011    
For sent, drenge: Nu er valgbaben 
optaget eb.dk Mai Henriksen (K) Backbencher Privat Personlig   

28.09.2011    
Løkke: Lykketoft bliver en stærk 
formand eb.dk Lars Løkke (V) Toppolitiker Defensiv Politik   

29.09.2011  Nu støtter Venstre Lykketoft Berlingske Lars Løkke (V) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

29.09.2011  Løkke roser Lykketoft 
Ekstra 
Bladet Lars Løkke (V) Toppolitiker Politisk Politik   

30.09.2011    Søren Pind beskylder Thorning for løgn b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik   

30.09.2011    Søren Pind beskylder Thorning for løgn b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik   

30.09.2011    Søren Pind beskylder Thorning for løgn eb.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik   

01.10.2011    S: Nu bør Søren Pind også undskylde. b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Kontroversiel Politik Negativt 

03.10.2011    
Forbigået SFer kalder regeringen et 
flop b.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

03.10.2011    Villy tavs om angreb fra partifælle b.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

03.10.2011    Facebook -venner beder SF -profil blive b.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

03.10.2011    Pind vil synge sig ud af ministeriet b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Sjov Talesprog   

03.10.2011    
Stemmesluger fra SF undskylder 
vredesudbrud b.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

03.10.2011    Nye ministre i fuld gang på Facebook  b.dk Helle Thorning (S) Toppolitiker Tak Talesprog   

03.10.2011    Manu Sareen b.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

03.10.2011    Møde i SF efter intern strid b.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

03.10.2011    
Bliver ny gruppeformand i SF efter kritik 
af partiet b.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

03.10.2011    
Først sur - nu er hun SF 's 
gruppeformand b.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog Negativt 

03.10.2011    
Villy Søvndal tager snak med sur 
Bagge eb.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog Negativt 
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03.10.2011    Vred SF 'er siger undskyld eb.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog Negativt 

03.10.2011    
Partifælle om vraget SF 'er: Sindssyg 
behandling eb.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

03.10.2011    
Hun sætter prisen op på dine cigaretter 
og din fede mad eb.dk Astrid Krag (SF) Toppolitiker Politisk Politik Negativt 

03.10.2011    SF 'er forfremmet efter trussel om exit eb.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog Negativt 

04.10.2011    Sass Larsens fremtid afgøres i morgen b.dk Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog Negativt 

04.10.2011    Uro i klassen under Thornings tale b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Sjov Talesprog Negativt 

04.10.2011    Løkke: Jeg synes det var en god tale b.dk Lars Løkke (V) Toppolitiker Politisk Politik   

04.10.2011    Hvad skal regerings-barnet hedde? b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Sjov Pubertær   

04.10.2011    Nyvalgt MF'er: Udsigt til Pers nakke eb.dk Pernille Skipper (EL) Backbencher Sjov Pubertær   

04.10.2011    Ballade om SF 's unge kronprins 
Ekstra 
Bladet Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

04.10.2011    Nordjydefri zone 
Ekstra 
Bladet Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

06.10.2011  Kontant dame skal fremme eksporten Berlingske Pia Olsen Dyhr (SF) Toppolitiker Tak Talesprog   

07.10.2011  Note 
Ekstra 
Bladet Per Clausen (EL) Backbencher Sjov Talesprog Negativt 

08.10.2011  Fine eksempler 
Ekstra 
Bladet Kristian Jensen (V) Toppolitiker Politisk Politik Negativt 

09.10.2011  De skal redde Villy 
Ekstra 
Bladet Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog Negativt 

15.10.2011    LA's Ole Birk faldt om for anden gang b.dk Ole Birk (LA) Backbencher Privat Personlig   

16.10.2011    
Thomas Larsen: SF laver selvmål af 
dimensioner b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Sjov Pubertær   

16.10.2011    
Støjberg til 'vanvittige salafister': Find et 
andet land eb.dk Inger Støjberg (V) Backbencher Politisk Talesprog   

17.10.2011    SF advarer mod euroregering b.dk Ole Hækkerup (S) Backbencher Dissentierende Politik   

17.10.2011    SF advarer mod euroregering Berlingske Ole Hækkerup (S) Backbencher Dissentierende Politik   

20.10.2011    DF: Libyen må klare sig selv nu b.dk Lars Løkke (V) Toppolitiker Politisk Politik   

20.10.2011    
EL: Uhyggeligt med glæde over 
Gaddafi-drab b.dk Per Clausen (EL) Backbencher Politisk Politik   

21.10.2011    Top-SF 'er kritiserer fyringer af gravide b.dk Özlem Cekic (SF) Backbencher Defensiv Politik   

21.10.2011    
CENTRALE: Villy og Sohn har mistet 
grebet 

Ekstra 
Bladet Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog   

23.10.2011  Note 
Ekstra 
Bladet Özlem Cekic (SF) Backbencher Defensiv Politik Negativt 

23.10.2011  
ALLE RETTER IND EFTER VILLY: SF 
'ere trækker stikket ud 

Ekstra 
Bladet Özlem Cekic (SF) Backbencher Defensiv Politik Negativt 

24.10.2011    Aalborgs borgmester genopstiller ikke b.dk 
Daniel Nyboe Andersen 
(R) Backbencher Politisk Talesprog   

24.10.2011    
Søren Pind: Jeg skulle have været 
kulturminister b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Dissentierende Talesprog   

24.10.2011    
MENIGE PARTIMEDLEMMER: : Du 
kan ændre de fyringer 

Ekstra 
Bladet Özlem Cekic (SF) Backbencher Defensiv Talesprog Negativt 

28.10.2011    
Joachim B. Olsen om fattige danskere: 
»Jeg brækker mig« b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

28.10.2011    
Radikal politiker: »Jeg brækker mig 
over Joachim B. Olsen« b.dk Liv Holm Andersen (R) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

29.10.2011    
Joachim B. Olsens "bræk"-melding 
deler debatten b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

29.10.2011    Kuglestøder i nyt stormvejr Berlingske Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

30.10.2011    Så fattige er de fattige i Danmark b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

30.10.2011    
Regeringen vil fastsætte dansk 
fattigdomsgrænse b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

30.10.2011    Politiker har fået pacemaker eb.dk Ole Birk (LA) Backbencher Privat Personlig   

31.10.2011    De fattige og de multinationale b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

31.10.2011    
Ôzlem vil have folketingsmedlem med 
på studietur Berlingske Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

31.10.2011    Har fået pacemaker 
Ekstra 
Bladet Ole Birk (LA) Backbencher Privat Personlig   

01.11.2011    
Kirkeminister møder kritik om 
homovielser b.dk Klaus Bondam Backbencher Dissentierende Talesprog   

03.11.2011    
Vilde med minister-baby: Tillykke 
Nicolai eb.dk Tina Nedergaard (V) Toppolitiker Privat Personlig   

03.11.2011    Kirkebøsser, ægfæller eller livsfæller? eb.dk Klaus Bondam Backbencher Dissentierende Talesprog   

03.11.2011    Rædselsfuldt 
Ekstra 
Bladet 

Simon Emil Ammitzbøll 
(LA) Toppolitiker Andet Ingen Negativt 
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06.11.2011    
Samuelsen betalte narkogæld for sin 
søn b.dk Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Defensiv Personlig   

06.11.2011    Samuelsen: Jeg er meget stolt eb.dk Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Defensiv Personlig   

07.11.2011  Endnu en politiker betalte narkogæld Berlingske Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Defensiv Personlig   

07.11.2011  
EKS-ROCKER BELASTER 
SAMUELSEN Berlingske Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Defensiv Personlig   

07.11.2011  SMS FRA: Jeg betalte i 2010 
Ekstra 
Bladet Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Defensiv Personlig Negativt 

08.11.2011    
Thyra Frank: Vi må vise os fra vores 
sociale side b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

08.11.2011    Stå frem, Samuelsen eb.dk Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Defensiv Personlig Negativt 

08.11.2011    Samuelsen takker for støtten eb.dk Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Tak Personlig   

08.11.2011    
Ledende artikel: STÅ FREM, 
SAMUELSEN 

Ekstra 
Bladet Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Defensiv Personlig Negativt 

12.11.2011    Kultur og vantro b.dk Uffe Elbæk (R) Toppolitiker Politisk Talesprog   

12.11.2011    Note 
Ekstra 
Bladet Pernille Vigsø Bagge (SF) Backbencher Andet Talesprog Negativt 

13.11.2011  Ledende artikel: Kultur og vantro Berlingske Uffe Elbæk (R) Toppolitiker Politisk Talesprog   

15.11.2011    Nu har SF fundet to fattige familer b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

16.11.2011  Joachim skal møde fattige 
Ekstra 
Bladet Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

20.11.2011  CO 2 -frit Sønderborg  Berlingske Ellen Trane Nørby (V) Toppolitiker Politisk Politik Negativt 

21.11.2011    Helle: Dybeste forståelse for Poul eb.dk Helle Thorning (S) Toppolitiker Privat Politik   

23.11.2011    
Joachim B. Olsen aflyser 
fattigdomsturné b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

23.11.2011    SF 'er: Joachim B. Olsen mangler mod b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

23.11.2011    Iran langer kraftigt ud efter Søren Pind b.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Defensiv Talesprog   

23.11.2011    Højt at flyve b.dk Jens Rohde (V) Backbencher Dissentierende Politik Negativt 

23.11.2011    
Joachim B. Olsen aflyser 
fattigdomsturné eb.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

23.11.2011    Joachim, du har vist mistet kuglerne eb.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

23.11.2011    Iran: Søren Pind hallucinerer eb.dk Søren Pind (V) Toppolitiker Defensiv Talesprog   

24.11.2011  Højt at flyve  Berlingske Jens Rohde (V) Backbencher Dissentierende Politik Negativt 

27.11.2011    Her er Khaders nye job b.dk Naser Khader (K) Backbencher Privat Ingen   

27.11.2011    Naser Khader forlader dansk politik b.dk Naser Khader (K) Backbencher Privat Talesprog   

27.11.2011    Verbalekuglestød b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

27.11.2011    Naser Khader forlader dansk politik eb.dk Naser Khader (K) Backbencher Privat Talesprog   

28.11.2011    
Fattigdomsdiskussion raser hos 
kontanthjælpsmodtager b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

28.11.2011    Ledende artikel: Kuglestød Berlingske Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

28.11.2011    Naser Khader forlader dansk politik Berlingske Naser Khader (K) Backbencher Privat Talesprog   

28.11.2011    Debat: I øvrigt mener 
Ekstra 
Bladet Özlem Cekic (SF) Backbencher Kontroversiel Ingen Negativt 

29.11.2011    
Özlem Cekic beklager - Carina er ikke 
fattig b.dk Özlem Cekic (SF) Backbencher Politisk Ingen   

29.11.2011    Politisk opgør med krævementaliteten b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

29.11.2011    
Danskerne raser: En hån mod os, der 
arbejder eb.dk Danskere Dansker Politisk Talesprog   

29.11.2011    Eksperter: Hun er jo ikke fattig eb.dk Danskere Dansker Politisk Talesprog   

29.11.2011    Özlem: Jeg valgte et dårligt eksempel eb.dk Özlem Cekic (SF) Backbencher Defensiv Politik Negativt 

29.11.2011    Du er simpelthen latterlig, Joachim Berlingske Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

30.11.2011  Samfundets støtte til de svageste Berlingske Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

30.11.2011  Fattigdom skabte heftig politisk debat Berlingske Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

30.11.2011   Politisk opgør med krævementaliteten Berlingske Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

30.11.2011   SF 'er på glatis om fattigdom b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

02.12.2011    Bliv nu ikke 'Özlem' med pengene b.dk Danskere Dansker Politisk Ingen   

02.12.2011    
Venstrefløjens lighedskamp er 
uretfærdig b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

02.12.2011    
Özlem Cekic skal ikke møde flere 
fattige eb.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

02.12.2011    
Debat: Bliv nu ikke ' Özlem' med 
pengene Berlingske Danskere Dansker Politisk Ingen   

03.12.2011  
Debat: Venstrefløjens lighedskamp er 
uretfærdig Berlingske Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

04.12.2011  FATTIG-FIGHTERNE 
Ekstra 
Bladet Danskere Dansker Politisk Talesprog   
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05.12.2011  Politiko kårer årets bommert Berlingske Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

11.12.2011  Storslem til Özlem 
Ekstra 
Bladet Özlem Cekic (SF) Backbencher Dissentierende Talesprog Negativt 

15.12.2011  Manden uden holdninger 
Ekstra 
Bladet Anders Samuelsen (LA) Toppolitiker Defensiv Politik Negativt 

19.12.2011  Usocialdemokratiske krav  Berlingske Ole Hækkerup (S) Backbencher Dissentierende Politik Negativt 

19.12.2011  
Simon Emil: Hvis man stikker måsen 
frem, bliver man ramt eb.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

20.12.2011    
Joachim B.: Folketingets kvinder holder 
øje med mig eb.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Sjov Pubertær   

21.12.2011  Debat: I øvrigt mener 
Ekstra 
Bladet Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

22.12.2011    Se årets mest markante politiske citater b.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

22.12.2011    Se årets mest markante politiske citater eb.dk Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær   

22.12.2011    Engell: Ellemann mobber Villy b.dk Danskere Dansker Sjov Talesprog   

23.12.2011    
The Udenrigsminister' mobbes on 
Facebook eb.dk Danskere Dansker Sjov Ingen   

26.12.2011  Vælg en torsk 
Ekstra 
Bladet Joachim B. Olsen (LA) Backbencher Kontroversiel Pubertær Negativt 

27.12.2011  Venstreorienteret 
Ekstra 
Bladet Lars Barfoed (K) Toppolitiker Defensiv Politik   
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9.2 Bilag 2 
Artikel fra b.dk 
Bragt 28.10.2011  
 
Joachim B. Olsen om fattige danskere: »Jeg brækker mig« 
 
- Det er en hån mod de millioner af mennesker verden over som sulter, at 
snakke om fattige i Danmark. I skulle skamme jer!!, skriver LA-politikeren på 
sin Facebook .  
 
Ingen fattige skal mangle julehjælp, mener formanden for Folketingets 
Socialudvalg, Özlem Cekic (SF ). Hun vil bruge af satspuljemidlerne , så 
ingen fattige ikke får julehjælp.  
 
Men er Liberal Alliances Joachim B. Olsen ikke enig i. Slet ikke enig. Faktisk 
kvitterer han i dag på sin Facebook -profil med kommentaren »Jeg brækker 
mig« over en artikel om Cekics forslag.  
 
Den hårde tone fastholder han i kommentarerne til sin udmelding på 
Facebook .  
 
- Det er en hån mod de millioner af mennesker verden over som sulter, at 
snakke om fattige i Danmark. I skulle skamme jer!! Jeg bliver så vred når jeg 
hører venstrefløjen bruge den slags manipulerende retorik. Hvis der er 
mennesker i Danmark der ikke har råd til at holde jul så er det selvforskyldt!, 
lyder det fra Joachim B. Olsen.  
 
Det er ikke første gang, at kuglestøderen provokerer med markante 
udtalelser. Op til valget gjorde han sig blandt andet bemærket med støtte til at 
tillade flerkoneri.  
 
I sin forslag om at bruge satskronemidler til julehjælp, vil Özlem Cekic ikke 
sige hvor mange penge, der skal bruges til formålet.  
 
- Vi bør se på, hvordan behovet har været de seneste år, og hvor mange, der 
ikke er blevet hjulpet. Først derefter kan vi sætte tal på, siger hun ifølge 
Ritzau.  
 
Socialordfører fra Venstre , Eyvind Vesselboe, undrer sig over SF -forslaget. 
Han understreger, at der i forvejen er afsat penge til at hjælpe familier 
gennem satspuljen.  
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- Men er det ikke nok, så vil vi gerne arbejde videre med problemet, siger 
han.  
 
Satspuljen betegner de penge, der som følge af nogle indviklede regler hvert 
år reserveres til særlig indsats på social-, sundheds- og 
arbejdsmarkedsområdet.  
 
Det er endnu ikke lykkedes Berlingske at få fat i Joachim B. Olsen for en 
uddybende kommentar til hans bemærkninger på Facebook .  
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9.3 Bilag 3 
Artikel fra eb.dk 
Bragt 29.11.2011  
 
Danskerne raser: En hån mod os, der arbejder 
 
Et selvmål kalder flere danskere Özlem Cekics fremvisning af en fattig i 
Danmark  
 
Det er et selvmål af rang og en hån mod alle arbejdende danskere, når SF 
'eren Özlem Cekic bruger kontanthjælpsmodtageren Carina som et eksempel 
på fattigdom i Danmark.  
 
Det mener flertallet af de personer, der debatterer på SF 'erens Facebook -
side , efter hun og Joachim B. Olsen (LA) mødte hinanden til debat om 
fattigdom i Carinas lejlighed i København i går.  
 
Ud fra det budget, som Carina har lavet til politikerne, kan man se, at hun har 
godt 5000 kroner tilbage, når alle udgifter er betalt. Og med alle udgifter er vel 
at mærke også medregnet fodbold, hund og for 500 kroner hjemmerullede 
smøger.  
 
- At udstille denne Carina som værende fattig er helt ude i hampen. Hun lever 
sgu da et anstændigt liv i en dyr lejlighed i indre København - mere 
anstændigt end mange i beskæftigelse. Hendes rådighedsbeløb er når 
boligudgifter på 8100 kr. cigaretter, medicin, hundemad og 
fodboldkontingentet ER BETALT. Hun er et herre dårligt eksempel på 
fattigdom, skriver Pia Tønning Nielsen på Facebook -profilen.  
 
Til grin  
Brian Hansen takker Özlem for at være til grin, fordi han passer sit arbejde.  
- Hvor er det sørgeligt en idiot som mig ikke har forstået der er flere penge i 
kontanthjælp!!!!!!!!, skriver han, mens Daniel Friedberg giver flere taksigelser.  
 
- Tak, så blev det overflødiggjort at uddanne sig! Ja der lever fattige 
mennesker i DK, Brønderslevfamilien var et eksempel på det. Men at der 
findes kontanthjælpsmodtagere, som har et større rådighedsbeløb om 
måneden end alm. lønmodtagere det er en skandale. Det er skræmmende, at 
der sidder så inkompetente politikere i det folketinget som åbenlyst ikke  
forstår noget!  
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Lone Rok Olsen mener, at Özlem gør det sværere for dem, der faktisk er 
fattige, med dette - dårlige - eksempel.  
 
- Netop det her eksempel som Özlem lægger frem for hele Danmark, gør det 
absolut ikke lettere at være i klemme i systemet, tværtimod :-( Nu tror alle jo 
at det er et rent slaraffenland at være på kontanthjælp og så ovenikøbet være 
syg samtidig....Tak for at gøre manges hverdag endnu sværere :((  
 
Det er ikke muligt at lave flere nye opslag på SF 'eren Facebook -side, så 
debatten fortsætter under en karikatur-tegning af Joachim B. Olsen.  
 
- At du sletter indlæg der er kritiske er godt nok en ommer, så skal du 
overvejer om du overhoved vil være folkevalgt i en moderne verden. I sidste 
ende bliver det kun være for dig selv og på valgdagen, skriver Mads Mitchell 
på Özlem Cekics private Facebook-profil. 
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9.4 Bilag 4 
Artikel fra eb.dk 
Bragt 07.09.2011  
 

Løkke forsvarer Tivoligilde på Facebook  
 
Statsministeren afviste Ekstra Bladet - men forklarer sig nu på Facebook  
Lars Løkke Rasmussen var tirsdag formiddag ikke meget for at forklare sine 
vælgere, hvordan det gik til, at han i weekenden endte til gilde i Tivoli - efter 
han officielt meldte afbud til valgfest for at ære dræbt soldat.  
 
Således var det en meget studs og afvisende statsminister, der mødte 
ekstrabladet.dk’s reporter på Sønderbroskolen i Aalborg.  
 
Vendte ryggen til og gik videre  
På et direkte spørgsmål om Ekstra Bladets afsløring om festen i Grøften 
svarede han:  
 
- Der er ikke mere at tilføje til den historie.  
 
Hvorpå han vendte ryggen til og gik videre. Ekstrabladet.dk ville ellers gerne 
have spurgt statsministeren, hvorfor han brugte en dræbt soldat som 
undskyldning for at droppe en officiel valgfest - men alligevel vælger at tage til 
en privat fest.  
 
Et par timer senere fik Løkke da også alligevel lyst til at snige et par ord ud:  
Klokken 11.09 skrev han følgende på sin Facebook -side :  
 
'Kære alle pårørende. Kære soldater. Jeg valgte lørdag aften at melde afbud 
til en mediedækket Venstre -valgfest, fordi jeg fandt det forkert at stå til en 
valgfest på direkte TV, samtidig med at nyheden om en dræbt dansk soldat 
blev kendt for offentligheden. Derfor valgte jeg at blive til det private 
fødselsdagsarrangement, jeg i forvejen deltog i. Jeg vil gerne advare mod at 
politiske partier - herunder SF - bruger de danske soldater i valgkampen. Det 
hører ingen steder hjemme. Uanset om man støtter indsatsen i Afghanistan 
eller ej, så er det mit klare indtryk, at de danske soldaters indsats gør indtryk 
på alle folketingspolitikere. Uanset partifarve. I gør Danmark ære'.  
 
Pind tog ordet  
Det var Søren Pind, der lørdag stillede sig op til valgfesten og meldte afbud 
på Løkkes vegne.  
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Pind tog ordet ved festen og forklarede - med stor alvor - at den tragiske 
episode i Afghanistan var direkte årsag til afbuddet.  
 
- Det har selvfølgelig haft øjeblikkelig betydning for statsministerens 
deltagelse for vores sammenkomst her i aften, sagde Søren Pind.  
 
 
 
9.5 Bilag 5 
Artikel fra pol.dk 
Bragt 19.06.2012  
 
SF om Løkke-rejse: »Hvad fanden bilder Venstre sig ind?« 
 
Skatteforhandlinger står stille, mens Venstre-formanden har taget en stor 
omvej for at nå til topmøde i Rio. 
 
AF JESPER HVASS 
 
Politisk ordfører Jesper Petersen (SF) mener, at Venstre og Lars Løkke 
Rasmussen (V) har taget regeringen ved næsen og løjet for befolkningen i 
forbindelse med forhandlingerne om en skattereform. 
 
»Jeg er målløs. Hvad fanden bilder Venstre sig ind? Først beder de 
regeringen om at sætte dansk politik i stå, fordi Løkke skal til topmøde i Rio, 
og i virkeligheden skal han på ferie i USA«, siger Jesper Petersen. 
 
Reaktionen kommer efter, at det tidligere i dag kom frem, at Lars Løkke 
Rasmussen ikke var taget til FN-topmøde i Rio, men derimod til Michigan for 
at besøge sin datter og hendes værtsfamilie. 
 
Skuespil fra Venstre 
Ifølge skatteordfører Jesper Petersen tegner det ikke godt for de fremtidige 
forhandlinger med Venstre og den tidligere statsminister. 
 
»Det er utroværdigt og et forsøg på at manipulere med befolkningen - 
skattereformen er ret vigtig, men Venstre vil hellere komme med dårlige 
undskyldninger for ikke at ville forhandle«, siger Jesper Petersen. 
 
»Regeringen har givet Venstre et tilbud og er kommet dem i møde, men for 
mig ligner det, at Venstre fra starten har besluttet sig for at blive i hængekøjen 
- det har været rent skuespil fra Venstres side«, fortsætter Jesper Petersen. 
 
Jesper Petersen vil dog ikke afvise, at regeringen forsøger endnu en omgang 
forhandlinger med Venstre om en skattereform. 
 
Oplysningerne om Lars Løkke Rasmussens tur kom frem, da han sidst på 
eftermiddagen lavede en Facebook-opdatering, hvor han berettede om sin 
rejse til USA. 
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Ifølge flere medier kom opdateringen først, da Ekstra Bladet havde forhørt sig 
om Løkkes omvej til USA hos Venstre. 
 
»Venstre er blevet taget med bukserne nede - nu prøver de at rede det ved, 
at han selv går til bekendelse. Men det er ikke kønt, at han bliver taget i en 
løgn over for befolkningen«, siger Jesper Petersen. 
 
Hos Socialdemokraterne vil den politikske ordfører, Magnus Heunicke, ikke 
kommentere Lars Løkke Rasmussens private rejseplaner. 
 
»Venstres vilje til at forhandle skat er noget flosset - de er åbenbart ikke 
parate til at forhandle med regeringen. Det er uforståeligt«, siger Magnus 
Heunicke. 
 
Hvad siger det om Lars Løkke Rasmussens og Venstres prioriteter, at Løkke 
tager så tidligt af sted til FN-topmøde i Rio? 
 
»Det billede, der står tilbage, er et Venstre og en tidligere statsminister, der er 
meget optaget af det taktiske spil. De er uhyre optaget af ikke at indgå et forlig 
om en skattereform«, siger Magnus Heunicke. 
 
»Lars Løkkes krumspring når nye højder«, slutter Magnus Heunicke. 
 
På Facebook afviser Lars Løkke Rasmussen kritikken. 
 
»Regeringen har kendt min rejseplan siden vores første møde for 29 dage 
siden. Af samme grund har finansministeren og jeg 'lagt arm' for at prøve at 
tilvejebringe en fælles forhandlingsramme inden min rejse. Det lod sig 
desværre ikke gøre, og det beklager jeg«, skriver V-formanden. 
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9.6 Bilag 6 
Artikel fra tv2.dk 
Bragt 22.06.2012  
 
EL: Vi er ikke længere støtteparti 
 
af Michael Rathje  
 
Enhedslisten er stærkt fortørnet over at regeringen fredag aften valgte at 
indgå en bred skatteaftale med V og K. 
 
Efter i længere tid at have ført forhandlinger om en skattereform med 
regeringen, blev Enhedslisten overhalet inden om, da regeringen fredag 
forhandlede en aftale om en skattereform på plads med Konservative og 
Venstre. 
 
"Der lå en færdig aftale mellem Enhedslisten og regeringen, som regeringen 
kunne have valgt," siger Johanne Schmidt-Nielsen fredag aften. 
 
"Det regeringen nu har valgt at gøre, det er at gå til højrefløjen. Og det mener 
jeg faktisk, er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny 
regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabende politik, 
som Lars Løkke og Pia Kjærsgaard har ført de sidste ti år," lyder det fra 
Johanne Schmidt-Nielsen. 
 
På spørgsmålet om, hvilke konsekvenser det vil få for Enhedslistens forhold til 
regeringen, svarede Johanne Schmidt-Nielsen: 
 
"Enhedslistens tillid til regeringen er på nuværende tidspunkt ikke 
eksisterende. Vi er ikke længere støtteparti for denne her regering. Vi er i 
opposition." 
 
Harmdirrende Johanne Schmidt-Nielsen 
Johanne Schmidt-Nielsen er rasende over aftalen, som risikerer at slå 
alvorlige revner i samarbejdet mellem regeringen og Enhedslisten. 
 
"Jeg kan ikke forestille mig, at regeringen kommer til os for lave finanslov," 
siger hun. 
 
"I Enhedslisten stemmer vi for den politik, vi kan lide, og imod den vi ikke kan 
lide. Jeg regner da med, at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) tænker 



 88

længere frem end et par få dage, og at hun kan få højrefløjen til at stemme for 
sin finanslov," siger en harmdirrende Johanne Schmidt-Nielsen. 
 
"Ellers kommer regeringen til at stå med et problem, efter den svinestreg de 
har lavet," siger hun. 
 
"Det er helt vildt, at vi har en SF-skatteminister, som laver en aftale, der tager 
fra sosu- assistenten og den arbejdsløse metalarbejder for at give til de rige," 
konstaterer Johanne Schmidt-Nielsen. 
9.7 Bilag 7 
Artikel fra dr.dk 
Bragt 07.06.2012  
 
Lov om homovielser er vedtaget efter tre timers debat 
 
Skrevet af: Katja Sønder Tuxen og Mikael Rømer 
  
Folketinget vedtog i dag den lov, der vil tillade kirkelige vielser af 
homoseksuelle. 
 
Den til tider meget livlige debat i folketingssalen var i gang i tre timer og 15 
minutter, før Dansk Folkepartis Søren Espersen fra formandsstolen kunne 
kalde til afstemning. 
 
85 stemte for, 24 stemte imod, 2 stemte hverken for eller imod. 
 
Forud for tredjebehandlingen af lovforslaget har Venstre høstet en del kritik 
for ikke at ville melde en officiel partiholdning ud. 
 
- Det er uacceptalt, lød DF's præsidiemedlem, Søren Espersen, fra talerstolen 
ved åbningen af dagens debat. 
 
- Det er for slapt, siger de radikales ligestillingsordfører, Sofie Carsten 
Nielsen, til dr.dk 
 
Første ordfører på talerstolen var Christian Langballe fra Dansk Folkeparti, 
der blandt andet mindede om, at ægteskabet er lige så gammelt som 
mennesket selv. 
 
Noget er fundamentalt og står ikke til at ændre, sagde han med henvisning til 
ægteskabet mellem mand og kvinde. 
 
- At høre Dansk Folkepartis ordførertale er som at sidde og se etnisk tv og 
høre en imam fra Saudi-Arabien, siger SF's socialordfører, Özlem Cekic. 
 
Men så meget ville Christian Langballe ikke finde sig i. 
 
- Den form for sammenligning kan du godt droppe, svarede han Özlem Cekic. 
Heller ikke Liberal Alliances Simon Emil Ammitzbøll brød sig om SF'erens 
tone: 
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- Det hører ingen steder hjemme at tale til hinanden på den måde, sagde den 
liberale MF, der ytrede ønske om, at SF's ledelse tager fat i Özlem Cekic. 
DF: Ægteskabet mellem mand og kvinde er tusind år gammelt 
 
Om debattens kerne, homoseksuelle ægteskaber, fastholder Dansk 
Folkeparti, at et ægteskab er mellem mand og kvinde. 
 
Til det siger Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen: 
- Kære Dansk Folkeparti, virkeligheden er den at der findes kvinder, der 
forelsker sig i kvinder. 
 
Men et ægteskab har i tusind år været så fundamentalt rodfæstet en 
institution mellem en mand og en kvinde, at det ikke står til at rokke, lyder 
svaret fra DF's Marie Krarup.  
 
Til det remsede Johanne Schmidt-Nielsen en række historiske forhold op, 
som vi har gjort op med: 
 
- Der var engang, hvor forældre måtte slå deres børn. Det lavede vi om. Der 
var også engang, hvor kongen bestemte, men vi har fundet på noget bedre. 
DF til V og K: Ryger I hash? 
 
Under sin ordførertale rettede DF's Alex Ahrendtsen sin frustration mod V og 
K: 
 
- Jeg er skuffet over de borgerlige. Er I hashrygende borgerlige? 
 
Da Enhedslisten undrede sig over DF's tone oven på kritikken af Özlem 
Cekics sammenligning af DF's Christian Langballe med en imam, svarede 
Alex Ahrendtsen: 
 
- Jeg har et blomstrende sprog. 
 
Efter to timers levende debat ringede Mogens Lykketoft med Folketingets 
formandsklokke. Og efter frokostpausen indtager Venstres Søren Pind, som 
privatist, talerstolen. 
 
- Jeg synes, at ved at kalde ting, det de er, forsvarerne man dem. Og ved at 
kalde dem noget andet, lægger man et slør over dem, siger Søren Pind. 
 
Han støtter homoseksuelles ret til at gifte sig, men forstår ikke, at det skal 
kaldes ægteskab. 
 
Søren Pind skoser regeringen for at ikke at respektere ordenes betydning. 
Loven om kirkelige homovielser betyder ifølge Søren Pind et ophævelse af 
kønnene og en hån mod de homoseksuelle. 
 
Herefter gik kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen (R) på talerstolen og 
sagde: 



 90

 
- Betegnelsen ægteskab er ikke en særlig teologisk bestemmelse. Det er 
noget, Folketinget bestemmer. 
 
Da socialministeren tilbød at danse sit svar 
Socialminister Karen Hækkerup erkendte fra talerstolen, at emnet for mange 
er svært og følelsesladet. 
 
- Det har debatten i dag også vist, siger hun. 
Da debatten rundede tre timer, gjorde Søren Espersen (DF) fra 
formandsstolen opmærksom på, at der endnu resterer 'fem korte 
bemærkninger'. 
 
En af dem er venstres Inger Støjberg, der opponerede mod, at socialminister 
Karen Hækkerup (S) tilbød at 'danse' sit svar. 
 
Det skete, da Venstre-manden Peter Juel Jensen klandrede Hækkerup for 
blot at svare med 'ord, ord, ord'. 
 
Også Venstres Michael Aastrup Jensen beklagede højlydt socialministerens 
optræden. 
 
- Men skulle tro, man var gået forkert og var tråt ind i en DSU-lejr, sagde han. 
 
Efter godt tre timers debat sluttede folketingsårets vel nok mest livlige debat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


