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ABSTRACT 
This Master’s thesis investigates the possibilities and limitations for the functioning of democracy 

created by the media, in relation to the media’s way of operating and the program strands they 

use to navigate. The thesis combines the two theorists Niklas Luhmann and Pierre Bourdieu, 

whose individual blind spots are made available for observation by combining the two theorists 

with the established strategy for the analysis.   

 

The thesis seeks to explore the democratic possibilities and limitations created by the media by 

looking into the empirical case of the media’s handling of the political aspiration to create a toll 

ring for cars around the city of Copenhagen. Furthermore, the thesis expands the empirical 

observation through the inclusion of a news ethnographic analysis. 

 

By using Luhmann’s form and semantic analysis of the empirical case, it becomes clear that the 

journalistic practice is to use different program strands for observing information, thus 

establishing different semantic possibilities for further communication. It is also observable that 

the program strands improve the observation of the system and enables them to observe 

communication as information. By combining these findings with the news ethnographic analysis 

as well as Luhmann’s theory of complexity, the thesis is able to establish that the journalistic 

practice does not only make use of the program strands for the system defining distinction, but 

also internally within the system. This makes the journalistic practice observable as a practice of 

complexity reduction, thus creating a double reduction of complexity through the use of a re-entry 

of the system defining distinction to select which information to communicate, thereby making it 

available for further communication. 

 

In the context of democracy, it is observable how the journalistic practice on the one hand creates 

possibilities for democratic involvement by making the communicated information available and 

understandable for a wider range of recipients. However, at the same time, the analysis shows 

that with each choice follows an opt-out. In particular, the opt-out internally, gives cause for 

further reflection, particularly concerning the program strand of exclusivity.  
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1.  INDLEDNING 
 
Jeg befandt mig for nylig i en flyver. På pladserne ved siden af mig sad et par og læste dagens 

udgave af formiddagsavisen BT med dertil hørende kommentarer og intern snak. Oplevelsen 

gjorde mig bevidst om to ting: For det første tydeliggjorde oplevelsen i hvor høj grad, vi skaber 

vores virkelighed ud fra de nyheder vi læser, ser, etc. Står det skrevet som en nyhed, som i dette 

tilfælde med parret og BT, så anser vi det for at være rigtigt uden at stille spørgsmål herved. 

Allerede her er jeg som observatør gået længere i min overvejelse, end vi normalt gør, for stiller vi 

i vores daglige og løbende nyhedsindtag overhovedet spørgsmål ved validiteten af nyhederne?  

 

Det andet, som oplevelsen tydeliggjorde, er, hvordan nyheder muliggør og skaber rammerne for 

vores videre kommunikation. For parret i flyveren var de læste nyheder grundlaget for den videre 

samtale og forståelsesramme. Selv oplevede jeg en lignende situation senere på min ferie, da 

snakken faldt på trafikken til og fra København – og diskussionen gik på, hvorvidt den droppede 

betalingsring var en god eller dårlig idé?  

 

Fra størstedelen af mediedækningen ved vi, at det var en rigtig dårlig idé, som politisk ikke blev 

gennemført. Men som min familie og jeg diskuterede sagen, opstod spørgsmålet: Var 

betalingsringen en dårlig ide, eller var det blot idéen, der blev utilstrækkeligt præsenteret? Og kan 

man overhovedet foretage denne skelnen?  

 

Med disse refleksioner in mente indleder jeg mit speciale, hvor jeg vil se på medierne i relation til 

deres rolle i vores demokratiske samfund. Dette for at kigge på demokratiet, ikke med fokus på 

selve valghandlingen og implementeringen heraf, men for at anskue det grundlag, hvormed vi er i 

stand til at træffe valget.  
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1.1  PROBLEMFELT  

I Danmark lever vi i et demokrati. Et demokrati, vi 

er stolte af, og gerne gør vores for at udbrede til 

andre verdensdele.  Vi er alle opvokset med 

demokratiet som den eneste rigtige styreform, og 

den er en fuldt integreret del af vores liv. Det er 

en naturlig del af den måde, vi lever vores liv og 

ser på tingene. At vi er demokratiske, er ikke 

længere et spørgsmål, men er ganske 

selvfølgeligt. I den henseende rammer den 

danske teolog Hal Kochs tanker om demokrati nerven i specialet: At demokrati er en livsform, som 

skal holdes aktivt i live, og dette skal blandt andet ske via kritisk debat og refleksion over den 

fælles varetagelse af styreformen. En debat som sker på baggrund af åben og mangfoldig 

information, som beskrevet i den danske magtudredning.  

 

Det er i al beskedenhed en del af den ovennævnte kritiske refleksion, som denne 

kandidatafhandling ønsker at biddrage til. Ved at stille kritisk spørgsmål til, om alt er fryd og 

gammen, eller om vi med fordel kan se vores demokratiske styreform efter i sømmene, fremfor at 

tage demokratiets bestående for givet. Denne kritiske refleksion er også relevant i forhold til 

medierne, som er en essentiel del af vores demokratiførelse, idet de i høj grad skaber 

mulighedsbetingelserne for vores demokratiske valg – og derfor, som med demokratiet, er det 

også fordelagtigt med en kritisk refleksion over medierne. Forsker Ida Schultz udtrykker det mere 

specifikt: ”Jo mere refleksiv og selvkritisk journalistikken er, jo bedre rustet er den til at leve op til 

rollen som kritisk vagthund” (Schultz, 2006 s.7).   

 

Specialets udgangspunkt er således, at jo mere opmærksomme og refleksive vi er omkring den 

information, vi som samfund orienterer os ud fra, des bedre rustede borgere og des bedre 

forudsætning for demokratiførelsen. I den proces er mediernes praksis et godt sted at starte, da 

de er en essentiel del af den demokratiske borgers forståelse og anknytning til samfundet: 

”Nyhedsværdier er ikke mindst interessante at undersøge, fordi de præger de nyhedsprodukter, 

der er af en del af samtidskulturen, af hverdagslivet og den politiske praksis.” (Schultz, 2006, s. 16) 
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1.2  PROBLEMFORMULERING  

 
Hvordan opererer medierne i praksis, og hvilke mulighedsbetingelser giver mediernes praksis for 
demokratisk deltagelse?  
 
For at operationalisere problemformuleringen opstilles følgende arbejdsspørgsmål, som både 
hjælper til at udarbejde analysen og sikre, at problemformuleringen besvares.  
 

1.2.1  Arbejdsspørgsmål: 
 

- Hvordan iagttager medierne? 

Dette spørgsmål vil jeg bruge som indgangsvinkel til at undersøge mediernes 

praksis. 

- Hvilken proces skaber mediernes selektion? 

Dette spørgsmål vil jeg bruge til at udvide den indledende iagttagelse af, hvordan 

medierne iagttager med fokus på at kvalificere besvarelsen af første del af 

problemformuleringen. 

- Hvilken effekt har mediernes praksis på de demokratiske muligheds- og 

umulighedsbetingelser? 

Dette spørgsmål vil jeg bruge til at reflektere over iagttagelserne fra de to første 

spørgsmål og dermed søge at besvare problemformuleringens anden del.   

 

Først vil jeg kort redegøre for den demokratiforståelse, som ligger til grund for mine iagttagelser i 

specialet og således for besvarelsen af problemformuleringen.  
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1.3 DEMOKRATIFORSTÅELSE  

Hal Koch beskriver demokratiet som: ” … man kan tale sig til rette, hvilket vil sige, at man gennem 

samtale mellem de stridende parter søger at få sagen alsidigt belyst, og at de samtalende parter 

virkelig bestræber sig for – det må ikke glemmes – gennem samtalen at nå til en rigtigere og 

rimeligere forståelse af konfliktens problem. Dette er demokrati.”(Koch, 1945 s. 16). Hal Koch 

uddyber endvidere sin demokratiforståelse med følgende: ”Demokratiet kan aldrig sikres – netop 

fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform der skal tilegnes. Det drejer sig 

om et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled. Derfor er folkeoplysnings- og 

opdragelsesarbejde nerven i demokratiet” (Koch, 1945, s. 13).  Det er dette demokratiideal, som 

ligger til grund for dette speciale, og det lægger sig op af de idealer, som den danske 

magtudredning opstiller for det danske demokrati på baggrund af blandt andre Hal Koch. I 

Magtudredningen står skrevet: 

 

Om Magtudredningen skal det siges, at denne er udarbejdet af en selvstændig forskergruppe, men 

på baggrund af et ønske fra det danske folketing, som også stod for nedsættelsen af gruppen. Den 

anses således i specialet som værende repræsentativ for den danske stats forståelse.   

 

Vi kan sammenfatte disse overvejelser om demokratiets indhold i fire idealer for 

et demokratisk samfund (red. den 5 tilføjes senere i magtudredningen): 

  Lige politiske rettigheder, baseret på almindelig valgret, flertalsafgørelser og 

mindretalsbeskyttelse. 

   ri meningsdannelse, som bygger på en åben og mangfoldig adgang til 

information. 

  Omfattende og lige deltagelse, der igen forudsætter en forholdsvis stor lighed i 

økonomiske og sociale ressourcer. 

  Effektiv og ansvarlig styring, dvs. at det offentlige evner at løse kollektive 

problemer på en acceptabel og effektiv måde i overensstemmelse med de politisk 

formulerede retningslinjer. 

  Et samfund præget af tillid, tolerance og hensyn til fællesskabet. 

Kilde: Magt og demokrati i Danmark – Hovedresultater fra Magtudredningen, 2004, s 18 
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1.4 LÆSEVEJLEDNING  

For at optimere læsevenligheden følger her en kort beskrivelse af specialets udformning. Specialet 

er inddelt i følgende 7 kapitler:  

 

Kapitel 1: Sætter rammen om specialet ved først at give en indledning til motivationen bag 

specialet og dets samfundsmæssige anliggende. Derefter opstilles og operationaliseres specialets 

problemformulering, og der redegøres for specialets demokratiforståelse.   

 

Kapitel 2: Heri konstrueres specialets analysestrategi. Der redegøres først for den 

videnskabsteoretiske positionering. Derefter følger først en samlet begrebskasse, hvori der 

redegøres for og konstrueres samlende begreber, inden de enkelte operationelle delstrategier for 

specialets analyser præsenteres.  

 

Kapitel 3: Specialets første delanalyse, hvori det empiriske nedslagspunkt åbnes gennem en 

iagttagelse af iagttagelsen i det empiriske arkiv. Analysen her danner grundlag for resten af 

specialet. 

 

Kapitel 4: Analyserer den journalistiske praksis på baggrund af det empiriske nedslag i form af 

tidligere iagttagelser og via inddragelse af den nyhedsetnografiske analyse. 

 

Kapitel 5: En diskussionsanalyse, som på baggrund af analyserne i kapitel 3 og 4 søger at reflektere 

over den journalistiske praksis i relation til de demokratiske mulighedsbetingelser, som den 

iagttagende praksis medfører.  

 

Kapitel 6: En samlet konklusion på specialets analyser. 

 

Kapitel 7: En perspektivering, som søger at se ud over specialet og overveje fravalg og mulige 

iagttagelser, havde specialet anvendt en anden konditionering af blikket.  
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2. ANALYSESTRATEGI 
 
”Faced with some research designed for the sake of the logical or methodological cause, one is 

reminded of Abraham Kaplan´s story of the drunkard searching under a street lamp for his 

house key, which he dropped some distance away. Asked why he didn’t look where he dropped 

it, he replied it’s lighter here” (Bourdieu, s. 9, 1991). 

 

I dette kapitel konstrueres specialets samlede analysestrategi. Det er i denne, at specialet søger at 

konditionere et blik, som muliggør en besvarelse af problemformuleringen. Den er altafgørende 

for fremkomsten af mulige iagttagelser i empirien, og den kunne altid have været konstrueret 

anderledes, hvilket således ville have konditioneret et andet blik og ført til en anden form for 

besvarelse på problemformuleringen.   

 

Med udgangspunkt i ovenstående citat er analysestrategien udarbejdet således, at den tager 

afsæt i den udvalgte empiriske situation for at skabe den bedst mulige iagttagelse af empirien. Der 

skal ikke lægges skjul på, at analysestrategien er raffineret undervejs i udarbejdelsen af specialet, 

med dertil hørende løbende efterrationalisering, i et konstant forsøg på at skabe den bedst mulige 

iagttagelse, som empirien tillader.  

 

Inden iagttagelsespunktet og det empiriske nedslagspunkt konstrueres, redegør jeg først for 

specialets videnskabsteoretiske positionering, som er fundamentet for den videre analysestrategi. 

Dernæst følger en samlet ”begrebskasse”, hvori der redegøres for og konstrueres samlende 

begreber til brug i specialet. Afslutningsvis præsenteres de enkelte operationelle delstrategier for 

specialets tre analyser.  

2.1  VIDENSKABSTEORETISK POSITIONERING OG IAGTTAGELSE AF  

ANDEN ORDEN  

Med den tyske systemteoretiker Niklas Luhmann som fundament bygger specialets 

videnskabsteoretiske positionering på iagttagelse af anden orden: ”Luhmanns teorikonstruktion er 

opbygget sådan, at den så at sige ikke betragter noget som noget; som en iagttagelse af anden 

orden iagttager den derimod, hvorledes det bliver iagttaget forskelligt i samfundet ” (Kneer og 

Nassahi, 1997 s. 152). Således bliver iagttagelsen af iagttagelsen altafgørende for observationen, 
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idet den er afgørende for konstruktionen af det iagttagede: ”Hvis man tager den autopoetiske 

systemteoris konstruktivistiske epistemologi alvorligt, får man således som iagttager øje på, at den 

samfundsmæssige realitet ikke eksisterer uden for sit givne perspektivistiske forløb, men opstår 

operationelt gennem netop de ledeforskelle, som bliver anvendt, og som i sidste instans må 

forblive intransparente for anvenderen (jvf. Nassehi 1992)” (Kneer og Nassahi s.152, 1997). 

Specialet bygger således på en konstruktivistisk tankegang, hvor konditioneringen af iagttagelsen 

er afgørende for resultatet af iagttagelsen: ”The second-order cybernetics worked out by Heinz 

von Foerster is rightly held to be a constructivist theory” (side 117, Luhmann, 2007).  

2.1.1 Refleksiv sociologi 
Den videnskabsteoretiske positionering udbygges med den franske sociolog Pierre Bourdieu 

refleksive sociologi og Bourdieus begreb ”det dobbelte brud,” hvilket både skal sikre, at 

undersøgeren bryder med de dominerende konstruktioner og strukturer, som ifølge Bourdieu 

allerede er til stede i det analyserede. 

 

Det dobbelte brud beskrives af Bourdieus tætte samarbejdspartner Waquant således:  

”I will argue that Bourdieu´s brand of reflexivity, which may be cursorily defined as the inclusion of 

a theory of intellectual practice as an integral component and necessary condition of a critical 

theory of society, differs from others in three crucial ways. First, its primary target is not the 

individual analyst but the social and intellectual unconscious embedded in analytic tools and 

operations; second, it must be a collective enterprise rather then the burden of the lone 

academic; and, third, it seeks not to assault but to buttress the epistemological security of 

sociology” (Waquant, 1992, s. 36). 

 

Det er særligt den tredje måde, hvorpå Bourdieu, ifølge Waquant, differentierer sig, som 

tydeliggør det væsentlige formål ved at inkludere Bourdieus refleksive sociologi i den 

videnskabsteoretiske positionering. Nemlig at specialet for sig selv har samme ønske, som Hal 

Koch har for demokratiet, jf. det indledende Hal Koch citat: At stille kritisk spørgsmålstegn, ikke 

med fokus på at nedbryde, men tværtimod med fokus på at forbedre.  
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Samtidig er det lige så vigtigt, at undersøgeren er bevidst om sin egen rolle og tilstedeværelse i det 

sociale, i det som undersøges: ”Det metodiske årvågenhedsprincip er Bourdieus bud på, hvordan 

forskerne kan imødegå den dobbelte udfordring, samfundsvidenskabelige forskere altid vil stå 

over for, fordi de studerer sociale objekter, der altid er underlagt eksisterende forforståelser og 

prækonstruktioner, og fordi forskeren som en del af den sociale verden, der studeres, også selv er 

præget af forforståelser og prækonstruktioner” (Hammerslev m.fl. 2009, s. 16).  I forhold til 

specialet betyder det, at jeg som undersøger må se mig selv som observerende igennem et 

kondenseret blik, hvorfor følgende relevante spørgsmål fra Luhmann holdes in mente: ”[How am I 

operating as an observer and why do I make distinctions in this way and not another” (Luhmann, 

2007 s. 119). Hvorved der spørges ind til specialets egen blinde plet. Operations blinde plet, kan 

defineres som: ”Dermed er et delsystems kode så at sige systemets ”blinde plet”, som det ikke 

selv kan iagttage uden at komme ud i selvantagelsesparadokser.”(Kneer & Nassahi, 1997, s. 116)  

 

Med koblingen imellem de to teoretikere og koblingen mellem det konstruktivistiske og 

strukturalistiske blik skabes en dynamik, som fordrer, at der kontinuerligt stilles spørgsmålstegn 

ved specialets iagttagelse. Og tilsammen tilbyder de et alternativt blik, som muliggør nye 

iagttagelser i empirien.  

2.1.2 Strukturalistisk konstruktivist 
Ved det dobbelte brud spiller også strukturer ind, og der er tale om en strukturalistisk 

konstruktivistisk positionering, som Bourdieu redegør for således: ”Med strukturalisme eller 

strukturalist mener jeg, at der i den sociale verden, og ikke kun i symbolske systemer, sprog, myter 

osv. findes objektive strukturer som er uafhængige af agenternes bevidsthed eller ønske, som kan 

styre eller begrænse deres praksisser eller repræsentationer. Med konstruktivisme mener jeg, at 

der er en social genese, som på den ene side består af modeller for opfattelse, tanke og handling 

der konstituerer det, jeg kalder habitus, og på den anden side af sociale strukturer og særligt det 

jeg kalder felter og af grupper, særligt dem vi normalt kalder sociale klasser” (Bourdieu ref. I 

Wilken, 2006, s. 23). 

 

Ved koblingen mellem strukturalisme og konstruktivisme muliggøres et blik, hvor de to teoretikere 

overlapper hinandens blinde pletter. Eksempelvis kan Luhmanns iagttagelse af systemer gøre det 
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svært at forankre og iagttage praksis i genstandsfeltet, hvilket Bourdieus teori om praksis er god 

til. Men samtidig muliggør Luhmanns iagttagelser af systemer, at det iagttagende kan hæves fra 

det iagttagede empiriske eksempel på praksis til at have gyldighed for det samlede genstandsfelt. 

Koblingen vil blive nærmere udfoldet i både analysestrategi og analyse med særligt fokus på 

begrebet ”den kompleksitetsreducerende praksis,” som netop lader sig konstruere og iagttage i 

koblingen mellem de to teoretikere.  
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2.2 KONSTRUKTION AF EMPIR IEN  

 
 

 

 

2.2.1 Primær Empiri 
Til at belyse emnet og hjælpe med en besvarelse af problemformuleringen benytter jeg en 

empirisk case, nemlig den politiske sag om en betalingsring for biler rundt om København. Den 

nuværende regering fremlagde et ønske om at lave en betalingsring rundt om København, men 

endte med at skrinlægge idéen igen. Til den empiriske case har specialet indsamlet en afgrænset 

dokumentindsamling. Samlet i et fælles arkiv er udsagn om betalingsringen i tre medier fra dagen 

efter folketingsvalget i 2011 til en måned efter, at idéen om betalingsringen officielt blev droppet. 

2.2.1.1 Periodisk afgrænsning 

Perioden er afgrænset til tiden efter det seneste folketingsvalg, hvor den nye regering blev valgt, 

til og med en måned efter at regeringen skrinlagde idéen om en betalingsring rundt om 

København.  Det vil sige fra den 12. september 2011 til og med den 22.marts 2012. 

 

Inden den 12. september blev der også sagt og skrevet meget om betalingsringen, særligt i 

valgkampen, men jeg har undladt at inkorporere disse skriverier i arkivet. Det er der flere grunde 

til: For det første er det for at kunne skabe et helt billede, idet at der efter den 12. september er 

konstrueret en samlet aktør i form af regeringen fremfor tre enkeltstående partier. Samtidig er der 

mange faktorer, udmeldinger og andre ting på spil op til og under en valgkamp. Betalingsringens 

rolle heri ville også være en interessant analyse, men den ville gå ud over specialets fokus, hvorfor 

perioden her er afgrænset for at undgå unødig støj.   
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Efter den 22. marts 2012 er der ligeledes blevet skrevet om betalingsringen. Både i forhold til 

miljøproblematikken, men særligt også som et eksempel brugt i refleksioner over regeringen og 

dens første år. Selvom der er tale om yderst spændende materiale, er disse skriverier heller ikke 

inkorporeret i arkivet, da de ligeledes ville danne grundlag for en anden analyse end indeværende.  

2.2.1.2 Dokumentsamlingen 

Til dokumentsamlingen benyttes tre medier, nemlig Weekendavisen, Berlingske Tidende og BT. 

Den afgrænsede dokumentindsamling er samlet i et arkiv, som omfatter artikler om 

betalingsringen i undersøgelsesperioden.  Alle artikler er gennemgået og arkiveret efter relevans.  

 

Arkivet består af: 

·         63 artikler fra B.T 

·         131 artikler fra Berlingske Tidende 

·         12 artikler fra Weekendavisen 

 

Artiklerne er indsamlet igennem infomedias medieovervågningstjeneste Easynews og er genereret 

ud fra søgning på følgende ord: ”betalingsring” og ”betalingsringen.” 

 

I forhold til antallet af artikler omhandlende betalingsringen skal det bemærkes, at henholdsvis BT 

og Berlingske Tidende udkommer alle dage i ugen, hvorimod Weekendavisen kun udkommer én 

gang om ugen. 

 

Alle tre medier er i avisformat og er udvalgt som repræsentanter for tre forskellige 

kompleksitetsgenrer i nyhedsformidlingen. Det er ikke blot deres samlede dækning, som har 

relevans for repræsentation af medierne, men også forskellene i kompleksitet. Derfor er de 

forsøgt valgt, således at politisk observans spiller mindst muligt ind i forskellene mellem dem, idet 

de alle i klassiske termer befinder sig til højre for midten. De er altså generelt kendetegnet ved at 

ligge inden for det samme spektrum af politisk observans.  

 

Der må dog tages forbehold for, at hverken dette eller repræsentationen af forskellige 

kompleksitetsgenrer er fyldestgørende. For det første kan man ikke sige, at aviserne har helt 



16 ANALYSESTRATEGI 
 

16 
  

identisk politisk observans, hvilket man må formode, kan spille en rolle i deres dækning. For det 

andet vil kompleksitetsniveaet for den enkelte avis også variere, hvorfor iagttagelsen af 

forskellighed i kompleksitet vil have visse begrænsninger. 

Det empiriske nedslagspunkt er gennemgående i alle tre analyser.  

2.2.2 Sekundær Empiri 

Specialets to primære teoretikere, Luhmann og Bourdieu, leverer sekundærempiri i form af deres 

egne analyser af mediesystemet, som benyttes til at udvide de igennem casen iagttagede 

iagttagelser. 

 

For at underbygge den primære empiri og udvide iagttagelsen af den journalistiske praksis 

inddrages Ida Schultz’ observationer af en nyhedsredaktion i bogen Bag om Nyhederne (2006). 

Dette for at imødekomme en ellers blind plet. I det, analysen så frem den udelukkende ser på de 

bragte nyheder igennem sin dokumentindsamling, ikke kan iagttage den samlede journalistiske 

proces. Bogen er efter eget udsagn: ” … en nyhedsetnografisk feltanalyse” (Schultz, 2006, s. 23). 

 

Bourdieus feltbegreb og teori om praksis inddrages i høj grad igennem brugen af  

den nyhedsetnografiske analyse, som giver et enestående indblik i den journalistiske praksis. Dette 

er muliggjort via en enorm empirisk indsamling igennem observation og interview, som iagttager 

hele den journalistiske proces – iagttagelser som specialet ellers ikke ville have mulighed for at 

komme i besiddelse af. Koblingen mellem specialets primære empiri og den etnografiske analyse 

er induktiv, idet den sekundære empiri benyttes til at muliggøre en unik iagttagelse og refleksion 

over de iagttagede iagttagelser i den konkrete sag vedrørende betalingsringen.  

 

Afslutningsvis skal det nævnes, at specialet ved inddragelsen af den nyhedsetnografiske analyse 

kombinerer iagttagelser i den trykte presse med iagttagelser i tv-mediet. Dette kan give 

usikkerhed i forhold til sammenligneligheden, men muliggør samtidig en øget iagttagelse af 

iagttagelsen af den journalistiske praksis. Når Bourdieu i lighed med Schultz foretager en analyse 

af de franske tv-medier, ser han dem som repræsentative for medierne generelt, hvilket 

tydeliggøres af bogens titel: Om TV – og journalistikkens magt (1998).  
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2.3  SAMLET ANALYSESTRATEGI  

Specialets analyse bygger på tre delanalyser, hvoraf den sidste er at betragte som en 

diskussionsanalyse. Den første åbner og muliggør iagttagelsen af genstandsfeltet. Jeg anskuer de 

værktøjer, som benyttes til at iagttage via distinktionen og danner grundlag for den igennem casen 

iagttagede praksis – imens den anden analyse går videre og forsøger, på baggrund af den 

indledende analyse, at undersøge praksis og iagttage, hvordan praksis udfolder sig. Den sidste 

analyse ser på effekten af praksis og de demokratiske mulighedsbetingelser ligeledes iagttaget 

igennem iagttagelse via den empiriske case.  

Den samlede analysestrategi stilles på baggrund af de indledende arbejdsspørgsmål til besvarelse 

af problemformuleringen op i følgende model til uddybning i de kommende afsnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iagttagelse på anden orden / refleksiv sociologi 

Iagttagelser i den journalistiske praksis 

Ved hjælp af Luhmanns 
form og 
semantikanalyse 
analyseres 
genstandsfeltet igennem 
det empiriske 
nedslagspunkt.  

Proces  for selektion i den journalistiske praksis 

På baggrund af de 
empiriske iagttagelser 
konstrueres begrebet 
den kompleksitets 
reducerende praksis. 
Herved ses på hvordan 
den journalistiske 
praksis opererer internt. 

Mulighedsbetingelser 
for demokratiet 

Reflektion over de 
demokratiske 
muligheds- og 
umulighedsbetingelser 
med inddragelse af 
klassiske 
demokratitænkere.  
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2.3.1 Teoribrug 
Specialet konditionerer sit blik med teori fra Niklas Luhmann og Pierre Bourdieu. Det 

analysestrategiske forhold imellem de to kan skitseres således, at Luhmanns systemteori bruges 

som udgangspunkt til at muliggøre iagttagelsen af medierne som genstandsfelt, og Luhmanns 

begrebsunivers bruges til at åbne og udfolde den empiriske analyse. Det gør jeg ved at anskue 

medierne som et samlet system og via form- og semantikanalysen se på deres operation og de 

forskelle, som denne praktiseres ud fra. Den videre analyse bygges op omkring Bourdieus 

praksisorienterede analyseform og bruges til at skabe yderligere refleksion over de iagttagede 

iagttagelser og til at se på følgerne af det iagttagede.  

 

I sin teori om praksis ser Bourdieu ingen adskillelse mellem den teoretiske konstruktion og det, 

som i praksis sker. Herved benytter specialet Bourdieu til at belyse, at det ikke blot er teori, former 

og semantik, der undersøges, men at det er vores samfund og demokratiske mulighedsbetingelser, 

det drejer sig om.  

 

Med reference til den refleksive sociologi spiller demokratiteori en væsentlig rolle i den sidste 

analyse, som er udformet som en diskussionsanalyse, hvor demokratiteorien bruges til både at 

reflektere over og udfordre nogle af de prækonstruktioner, det sociale benytter sig af.  

 

Det skal til slut nævnes at både Luhmann og Bourdieu specifikt har arbejdet med medierne som 

genstandsfelt, og dette arbejde understøtter brugen af deres generelle teori i specialet. 

 

2.3.2 Samlet begrebskasse 
Jeg har valgt at konstruere en samlet ”værktøjskasse” for begreber. At se begreber, som værktøjer 

ligger Bourdieu nært: ”His own relation to concepts is a pragmatic one: he treats them as ‘tool 

kits’ (Wittgenstein) designed to help him solve problems” (Waquant, 1992, s. 28).  

 

Begrebskassen konstrueres på baggrund af Luhmann og Bourdieus begreber, hvor følgende vil 

vise, at begreberne komplimenterer hinanden. De beskæftiger sig på forskellig vis med de samme 

handlinger og bevæggrunde herfor men med hver sin metode og på hvert sit niveau. En 

forskellighed, som via sammenkoblingen igennem begrebskassen samt de specifikke 
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delanalysestrategier, muliggør fremkomsten af ny iagttagelse af empirien. Ny iagttagelse i den 

forstand både at kunne se, hvordan medierne opererer i form af de programmer, som spiller ind, 

og samtidig se på effekten heraf og i sidste ende se på de mulighedsbetingelser, det giver.  

 

Ved at konstruere et blik, som kobler de to teoretikeres begreber, men som samtidig giver plads 

til, at begreberne trods sammenligneligheden, medfører forskellige iagttagelser af empirien, søges 

det at kvalificere analysens iagttagelse og skabe en refleksiv dynamik. En dynamik som bruges til 

at stille spørgsmålstegn og provokere analysens iagttagelse.  

 

Formålet med den samlede kasse er at konstruere en strategi, som tager det bedste fra begge 

verdener, hvor det ene begreb tager over dér, hvor den andens blinde pletter sætter ind, og som 

skubber til den gængse analyseramme. Fx giver Luhmann en yderst kompetent indgang til at se på 

de iagttagelser, som medierne opererer ud fra, men hvor systemet med Luhmann ikke er i stand til 

at iagttage omverdenen og effekten af systemets operation, muliggøres dette igennem Bourdieus 

praksisorienterede teori. Hvor Luhmann muliggør nye iagttagelser af de forskelle, som der 

opereres igennem, med henblik på at iagttage det, som i operationen vælges til, giver Bourdieus 

teori mulighed for at se på det, som vælges fra.  

 

Flere begreber vil være centrale for hele analysen, enten direkte igennem den enkelte delanalyse 

eller indirekte som fundament baseret på tidligere analyser. Delanalyserne opbygges således, at 

de i fællesskab komplimenterer hinanden og søger at gå ind og bygge videre på og reflektere over 

de foregående fundne resultater. De fælles begreber vil jeg derfor redegøre for her.  

2.3.2.1 System  

Ifølge Luhmann er systemerne autopoetiske. Det betyder, at systemet lukker sig omkring sin egen 

operation og producerer sine egne elementer. Denne lukkethed betyder, at der ikke er nogen 

direkte kontakt mellem systemet og systemets omverden. Alle systemers operationer er 

forskellige, og dermed eksisterer der ikke to systemer, som er ens, eller som har ens omverden.  

 

Men man skal være påpasselig med forståelsen af denne lukkethed, da det på samme tid er 

systemets lukkethed, som muliggør dets evne til at åbne sig for omverdenen. Kneer og Nassahi 
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beskriver dette ved at sætte et modbegreb til at øge forståelsen af begrebet autopoesis: ”Den 

autopoetiske organisations lukkethed er forudsætningen for dens åbenhed. … Autopoetiske 

systemer er autonome, men ikke autarke. De er ikke autarke, for så vidt som de lever i bestemte 

omgivelser, i et miljø, som de er henvist til for at få deres materielle og energimæssige tilføjelser. 

De er imidlertid autonome, for så vidt som optagelsen og udskillelsen af energi og materiale alene 

er bestemt af systemoperationernes lovmæssigheder” (Kneer & Nassahi, 1997 s. 56). Fordi 

systemet altid vil skabe sig selv igennem sin egen distinktion, er det muligt at indtage elementer 

fra omverdenen, idet systemet altid vil iagttage dette ud fra sin egen operation. Operationen 

medfører, at systemet kan indtage og iagttage elementer ud fra systemets egen operation, hvilket 

øger sensibiliteten til det iagttagelige, men samtidig øger indifferencen over for alt andet: ”Derfor 

kan man også beskrive uddifferentieringen af et system som øgning af sensibiliteten for noget 

bestemt (internt tilslutningsmuligt) og øgning af insensibiliteten for alt andet – altså som en 

samtidig øgning af afhængighed og uafhængighed” (Luhmann, 2000 s.226). Det er på den måde, at 

systemet på én gang gør sig afhængig og uafhængig af sin omverden. 

 

Luhmann definerer systemet som enheden mellem system og omverden, og det er væsentligt at 

holde sig for øje, at der netop er tale om den samlede enhed og ikke blot den markerede side af 

forskellen: ”Systemet er altså selve distinktionen, og ikke … blot forskellens inderside” (Borch, s. 

120), og Luhmann beskriver omverdenens relevans som: ”Omverden er et konstitutivt moment i 

denne forskel, den er altså ikke mindre vigtig for systemet end systemet selv” (Luhmann 

2000:228f, ref. I Kneer & Nassahi, 1997 s.73)   

 

Det skal nævnes, at begrebskassen afslutningsvis tager begrebet op igen i en kobling til Bourdieus 

feltbegreb, og når der samtidig redegøres for systembegrebet indledningsvis, er det fordi, 

systemteorien som grundsten nødvendiggør det for at skabe forståelse for begreberne, som 

introduceres i de følgende afsnit.  
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2.3.2.2 Praksis /Operation  

Med foregående beskrivelse af systemer og deres autopoetiske operation in mente vil jeg nu 

forsøge at skabe øget refleksion over operationen ved at lade operationen indgå som afsæt for 

praksis. For at se hvordan medierne opererer og for at muliggøre en øget refleksion af følgerne 

heraf, benyttes begrebet praksis fremadrettet i specialet. Koblingen muliggør en iagttagelse og 

refleksion af ikke blot selve operationen og de forskelle, denne sker igennem, men også af 

følgerne, både internt og i relation til det omkring værende samfund.  

 

Ifølge Bourdieu handler praksis ikke om et fuldt fastlagt mønster, men i stedet om tilpasning til de 

muligheds- og umulighedsbetingelser, der er til stede i det givne felt. Mulighedsbetingelser er til 

stede igennem Bourdieus centrale begreber habitus, kapital og felt, som til sammen giver praksis 

 

habitus*kapital + felt = praksis 

 

For at øge forståelsen af praksisbegrebet inddrages her kort habitusbegrebet, med hvilket 

Bourdieu selv fremfører sit indledende bud på en teori om praksis (Wilken, 2006). Begrebet 

stammer oprindeligt fra Aristoteles’ begreb hexis, og Bourdieu definerer habitus som: ”Kropsligt 

indlejret historie, internaliseret som rygmarvsviden og derefter glemt som historie” (Bourdieu 

1990:56 ref. I Andersen & Born, 2005, s. 216). 

 

I forhold til specialets genstandsfelt anskues habitus ud fra, at habitus og derved praksis ændres 

over tid og sted, og aktørerne og habitus følger ikke nødvendigvis det samme tempo: ”Selv om 

mange mennesker lever et liv, hvor de objektive strukturer stemmer meget godt overens med de 

strukturer, der oprindeligt formede habitus og derfor har det som fisk i vandet (Bourdieu i 

Wacquant 1989: s. 43), så er der også mange mennesker, der har en habitus, der er ude af trit med 

den virkelighed, de lever i” (Wilken, 2006, s. 50). Det vil sige, at ”reglerne” kan ændre sig i et 

givent felt, således at, hvad der tidligere ansås som rigtig eller forkert ageren, kan skifte og ændre 

praksis, uden at den enkelte aktør nødvendigvis har fulgt med.  
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2.3.2.3 Distinktion/Forskel 

Systemer opererer igennem en indledende selektion på baggrund af en systemdefinerende 

forskel, som er systemets skelnen mellem systemet selv og omverdenen omkring: ”… the concept 

of system … is concerned from the very beginning with difference” (Luhmann, 1994 s. 30). 

Luhmann tydeliggør væsentligheden af forskellen, når han siger, at kommunikation ikke handler 

om at kommunikere verden, men om at adskille den igennem forskellen: ”A communication does 

not communicate the world … it devides … it” (Luhmann, 1994 s. 25) – og han uddyber med: ”It 

says what it says; it does not say what it does not say” (Luhmann, 1994 s. 25).   

Om distinktionen siger Bourdieu, at det er ”en særlig evne til at vide hvordan man skal opføre sig 

og forholde sig, der oftest anses for at være medfødt … rent faktisk ikke er andet end en forskel 

(difference), en afstand, et distinktivt træk – kort sagt: en relationel egenskab der kun eksisterer i 

kraft af relationen til andre egenskaber” (Bourdieu, 1997 s. 20). 

 

Bourdieu uddyber det relationelle aspekt ved at tydeliggøre, at en forskel kun bliver iagttagelig, 

hvis der er nogen, som har interesse for og er i stand til at iagttage denne forskel: ”En forskel … 

bliver kun en synlig forskel, en forskel som kan opfattes, som ikke er ligegyldig, og som i social 

henseende er relevant og vedkommende, hvis den opfattes af en der er i stand til at skelne. Og det 

der sætter denne agent i stand til at genkende, skelne og sondre mellem disse forskelle … er netop 

det faktum at vedkommende er skrevet ind i pågældende rum” (Bourdieu, s. 25, 1997).  

 

Specialet vil benytte netop det relationelle aspekt af begrebet distinktion til at anskue mediernes 

distinktion. På den måde benyttes Bourdieu til at skabe yderligere forståelse for den indledende 

iagttagelse, som Luhmann har muliggjort. På baggrund heraf vil specialet herefter udelukkende 

benytte begrebet distinktion med reference til, at der i selektionen samtidig altid ligger en 

afstandstagen i form af et fravalg. 

 

Ved distinktionen introducerer Luhmann et vigtigt begreb: en ”re-entry” eller genindtrædelse, 

som Luhmann henter fra den britiske matematiker Spencer Brown. En genindtrædelse sker, når 

den indledende og systemdefinerende forskel kopieres ind på indersiden af den indledende 

distinktion: ”a distinction re-enters itself if it is copied into itself” (Luhmann, 1993 s. 485) – og han 

uddyber med: ”Konceptet om re-entry (Spencer Brown) eller, som vi hellere siger, genindføringen 
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af en difference i dets genstandsområde, er på den ene side slet og ret en erfaring, som man 

dagligt gør sig i arbejdet med universalistiske teorier; og på den anden side er det en form for det, 

som efter teoriens målestok også kan forventes, nemlig en strukturbetinget, tvangsmæssig kobling 

mellem selvreferentielle og fremmedreferentielle henvisninger i alle systemets operationer” 

(Luhmann, 2000 s. 554). 

 

Det, som vælges til i distinktionen, er ofte i fokus, da det er det, som der knyttes an til i den videre 

kommunikation. Men specialet vil også se nærmere på distinktionens anden og umarkerede side: 

”But selection always also generates that other side of the products presented, that is, the non-

selection or the ’unmarked space’ of the rest of the world” (Luhmann, 2007 s. 37,). Fravalget bliver 

derved både inkluderet og ekskluderet: ”With the paradox of the other, included in meaning but 

included as being excluded” (Luhmann, 2007 s. 79). Det har den konsekvens, at fravalget ikke 

bliver iagttageligt på iagttagelse af første orden og udelades fra videre kommunikation.   

 

Men det gør ikke fravalget mindre vigtigt for Luhmann, som ser det som essentielt for 

konstruktionen af tilvalget. Med medierne som eksempel forklarer Luhmann: ”The code of the 

system of the mass media is the distinction of information and non-information. The system can 

work with information. Information, then, is the positive value, the designatory value, with which 

the system describes the possibilities of its own operating. But in order to have the freedom of 

seeing something as information or not, there must also be the possibility of thinking that 

something is non-information” (Luhmann, 2007 s. 17,). Systemet er i lige så høj grad afhængig af 

fravalget, som af det valgte. Der må altid være noget, som står på den ydre side og vælges fra. 

Men Luhmann lægger også i fravalget sin fokus på det valgte.  

 

Her går Bourdieu i stedet ind og ser på distinktionen som relationel, hvor fravalget i sig selv også 

spiller en rolle, ikke mindst som selvstændig magtfaktor. Bourdieu eksemplificerer sin pointe med 

en case fra de amerikanske medier og magtrelationerne i det amerikanske samfund: ”Det er vigtigt 

at vide at NBC er ejet af General Electric (hvilket vil sige at hvis den finder på at lave interviews 

med beboere omkring en atomreaktor er det sandsynligt … nå, for øvrigt var der ingen som ville 

komme på den ide” (Bourdieu, 1998, s. 15). Det er en pointering af, at magten også udøves i 
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fravalget. Iagttagelsen af fravalget som selvstændig faktor kan ses som en for Luhmann blind plet, 

som kan iagttages og reflekteres via inddragelsen af Bourdieu.   

2.3.2.4 Programmer/Briller 

Til at iagttage distinktionen benyttes programmer. Program-begrebet udfoldes nærmere i 

analysestrategien for den første analyse, men som indledning skal det her fastslås følgende:  

”Det sker i form af programmering af handling, hvor betingelserne for handlingens 

rigtighed enten fastslås ved hjælp af betingelser, som udløser handling, ved hjælp af 

opnåelige følger eller ved hjælp af begge dele… Med sådanne reduktioner – ikke bare til 

handling slet og ret, men til bestemte handlinger eller i det mindste til handlinger, som det 

er muligt hurtigt at bestemme rigtigheden af – opnår differencen mellem system og 

omverden en>> medgørlig >> form for systemet. I denne form indgår aldrig alt det, som 

medkonstitueres som omverdens forudsætning, når et system uddifferentierer sig. Det alt 

for komplekse omverdens forhold opnår imidlertid en dobbelthed for de interne 

operationers orientering, og denne kan underlægges bekræftelsestest og i givet fald 

korrigeres. Samtidig bliver et system, som udvikler sig i denne retning, uafhængig af andre 

former for intern repræsentation af omverden – som fx god smag eller moralske 

standarder” (Luhmann, 2000 s. 248). 

 

Programmer muliggør derved iagttagelse igennem operationen, som gør omverdenen iagttagelig 

og hjælper samtidig med at lukke systemet og udelukke fx god smag som katalysator for 

distinktionen, der i stedet udelukkende drejer sig om formen og de programmer, som hjælper til 

iagttagelse af omverdenen gennem distinktionen.  

 

I og med at programmerne hjælper systemet til at iagttage igennem distinktionen, medfører 

programmerne også på én og samme tid en skarpere iagttagelse og et større fravalg af ting, som 

ikke iagttages: ”Det [systemet] kan opnå mere sensibilitet, mere dybdeskarphed i 

omverdensiagttagelsen og samtidig mere indifference. Det ene betinger det andet” (Luhmann, 

2000 s, 249). 
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Dette værktøj til iagttagelse af distinktionen kan sammenlignes med Bourdieus begreb briller: 

”Journalister har særlige ”briller” hvorigennem de ser visse ting og ikke andre; og ser det på en 

bestemt måde. De foretager en selektion, og en konstruktion af det selekterede” (Bourdieu, 1998, 

s. 19).   

2.3.2.5 Kompleksitet 

Ifølge Luhmann opstår et system præcist dér, hvor der er behov for at reducere kompleksitet. 

Systemerne reducerer denne kompleksitet ved at iagttage igennem sin distinktion og undgår 

derved iagttagelse og viderekommunikation af det samtidige fravalg. Luhmann beskriver 

kompleksitet som følger: ”My point is simply that both notions of complexity based on operation 

and observation respectively, enforces selectivity. Complexity thus means that every operation is a 

selection” (Luhmann, 1985, s. 101). Kompleksitet opstår, når der er mere end én mulighed og er 

således summen af det faktum, at alle operationer bygger på og reproducerer en tvungen 

selektion. Kompleksitet er alle de muligheder, systemet har til rådighed.   

 

Selv om kompleksitet i den sidste del af Luhmanns forfatterskab ikke på samme måde spiller en 

stor rolle, er reduktion af kompleksitet på ingen måde fremmed for Luhmann. Tværtimod spiller 

kompleksitet en væsentlig rolle i starten af Luhmanns forfatterskab, og behovet for reduktion af 

kompleksitet er en yderst væsentlig pointe for ham: ”En af de fremherskende figurer i første del af 

Luhmanns forfatterskab var kompleksitetsfiguren … Kompleksitet må reduceres, og dette så 

velkendte imperativ, der i 1970erne nærmest blev betragtet som synonymt med Luhmann … 

(Borch, 2000 s. 116).  Kneer og Nassahi uddyber vigtigheden af begrebet i Luhmanns forfatterskab. 

”De to grundbegreber kompleksitet og systemdifferentiering er udgangspunkt i en samfundsteori, 

der arbejder med Luhmanns teoretiske redskaber” (Borch, 2000 s.116).  

 

I relation til begrebet kompleksitet og håndteringen af kompleksitet spiller mening en væsentlig 

rolle: ”Mening er altså en form for håndtering af kompleksitet. Og mening muliggør reduktion af 

kompleksitet og opretholdelse af kompleksitet på én og samme gang” (Kneer & Nassahi s. 82). 

Som den kommende strategi for første delanalyse vil vise, kan meningstilskrivningen iagttages 

igennem den semantiske analyse. Distinktionen, som der iagttages igennem, har betydning for 
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kommunikationens semantiske mulighedsbetingelser og det begrebsreservoir, som står til 

rådighed:  

”Mening reducerer kompleksitet på en sådan måde, at et selektivt greb, en momentan 

udvælgelse bliver mulig – dermed bliver kompleksiteten imidlertid ikke ødelagt, men stillet 

til rådighed for videre systemoperationer. ”Med enhver mening, med en hvilken som helst 

mening bliver en ufattelig høj kompleksitet (verdenskompleksitet) konfronteret og holdt 

parat til brug for psykiske og sociale systemers operationer… Meningsformen tvinger til 

selektion, til udvælgelsen ud fra et område af muligheder; men enhver udvælgelse 

indeholder samtidig en henvisning til mere eller mindre sandsynlige tilslutningsmuligheder. 

På den måde henviser mening altid til yderligere mening… ” (Kneer & Nassah, 1997 s.82-

83). 

 

2.3.2.6 Felt / System  

Jeg har valgt at opdele de to ellers sammenlignelige og grundlæggende begreber. Det kan 

umiddelbart forekomme pudsigt, at begrebskassen starter med det ene af de to begreber og 

gemmer det andet til sidst, når begreberne er forudsætningen for iagttagelsen. Men det er et 

bevidst valg, som er taget for at fremhæve en essentiel del af koblingen mellem de to teoretikere: 

En øget iagttagelse med fokus på praksis som værende relationel.  

 

Dette afsnit skal ses i forlængelse af det indledende afsnit om systemet, som en overbygning 

hertil. Fordelingsnøglen mellem de to begreber i specialets analysestrategi er, at systemet danner 

udgangspunkt for den samlede begrebskasse og feltet muliggør yderligere refleksion, Koblingen af 

de to begreber danner til sammen rammen om betegnelsen af genstandsfeltet som den 

journalistiske praksis.  

 

Det er for Bourdieu afgørende, at feltet anskues som noget relationelt: ”To think in terms of field 

is to think relationally” (Bourdieu & Wacquant, 1992 s. 96). Den relationelle tænkning gælder både 

i forhold til omverdenen og internt. Bourdieu bruger en metafor til at forklare, hvordan et felt er 

at betragte som relationelt:  
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”At each moment, it is the state of relations of force between players that defines the 

structure of the field. We can picture each player as having in front of her a pile of tokens 

of different colors, each color corresponding to a given species of capital she holds, so that 

her relative force in the game, her position in the space of the play, and also her strategic 

orientation toward the game … the moves that she makes, more or less risky or cautious, 

subversive or conservative, depend both on the total number of tokens and on the 

composition of the piles of tokens she retains” (Bourdieu & Wacquant, 1992 s. 99). 

 

For at blive i spilmetaforen handler det ikke kun om de kort, man selv har på hånden, men også 

om de kort, de andre har på hånden, såvel som totaliteten af kort i spillet. Bourdieus fokus på 

spillet og det relationelle element er en væsentlig forskel mellem de to teoretikere, og som 

Bourdieu selv forklarer, i et forsøg på at påpege forskellen mellem systemteorien og feltteorien, 

og forskellen mellem praksis og operation: ”… which do not develop out of their own internal 

motion (as the principle of self-referentiality implies) but via conflicts internal to the field of 

production” (Bourdieu & Waquant, 1992 s. 103).  

 

Langt størstedelen af den teori, som specialet trækker på, er redegjort for i begrebskassen, og de 

kommende delstrategier skal ses som en operationalisering af begrebskassen. 

 
 

2.4  IAGTTAGELSESPUNKT/GENSTANDSFELT  
 

Specialets iagttagelsespunkt er medierne set i relation til den funktion, de har i vores nuværende 

demokratiske styreform og den praksis, de opererer ud fra. Jeg holder fokus på de muligheds- og 

umulighedsbetingelser, medierne giver for demokratiudfoldelse, fremfor et fokus på den direkte 

magt, medierne selv besidder i det politiske. 

 

Medierne ses som en samfundsinstitution, der er tildelt en funktion i demokratiet. Det er det 

forhold, som specialet søger at undersøge igennem iagttagelse af mediernes praksis. 

At medierne kan ses som en samfundsinstitution, ses i den tredje analyse i specialets iagttagelse af 

det politiske systems iagttagelse af medierne igennem ”Magtudredningen.” Men det ses også i 
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forsker Ida Schultz’ bevæggrund for at undersøge det journalistiske: ”Tværtimod er de 

journalistiske medier netop interessante at undersøge, fordi de er en samfundsmæssig institution, 

og fordi de producerer nogle nyhedsprodukter, der indgår i nogle nyhedsforbrugeres hverdag” 

(Schultz, 2006, s. 23).  

 

For at muliggøre denne iagttagelse af medierne iagttages de, på baggrund af det konstruerede 

praksisbegreb i begrebskassen, som et system igennem Luhmanns systemteori, med en udbygning 

af denne iagttagelse igennem Bourdieus praksisteori.  

 

Som nedenstående redegørelse viser, er Luhmann og Bourdieu, uanset ordvalg, enige om at 

iagttage medierne som en selvstændig enhed med egne logikker, koder, operationer og praksisser. 

Som grundlag for den videre teori og analysestrategi er her derfor en skitsering af medierne.  

 

2.4.1 Mediesystemet 
Luhmann beskriver mediesystemet ud fra koden ”information / ikke information,” og det 

definereres som: ” … all those institutions of society which makes use of copying technologies to 

disseminate communication. This means principally books, magazines and newspapers 

manufactured by the printing press, but also all kinds of photographic or electronic copying 

procedures, provided that they generate large quantities of products whose target groups are as 

yet undetermined” (Luhmann, 2000 s. 2). Definitionen dækker over en bred skare af ting 

inkluderet på baggrund af form fremfor indhold. Form skal forståes som de ubegrænsede 

muligheder for distribuering af et givent indhold, som særligt den teknologiske udvikling har 

muliggjort. Bourdieu uddyber denne definition og påpeger, at medierne er de eneste, som har 

ubegrænsede muligheder for distribuering af indhold: ”Journalisterne – man burde sige det 

journalistiske felt – skylder deres vigtighed i den sociale verden det faktum, at de er indehavere af 

et de facto-monopol på redskaberne for storproduktion og massespredning af informationer … ” 

(Bourdieu, 1998, side 52).   

 

Ligeledes med systemteorien definerer Bourdieu det journalistiske felts ageren som følger: 

”Journalistikkens verden er et mikrokosmos der har sine egne love, og som er defineret af dets 
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position i den globale verden, og af den tiltrækning og frastødning det udsættes for af andre 

småverdener” (Bourdieu, 1998, s. 44).  De er som nævnt begge enige om, at der er tale om et 

særligt afgrænset område, som trods påvirkning udefra er sit eget. Luhmanns definition 

indsnævres endvidere til nyhedsgenren, hvilket i endnu højere grad gør det sammenligneligt med 

Bourdieus konstruktion af det journalistiske felt.   

2.4.1.1 Nyhedsgenren 

Luhmann inddeler medierne i tre genrer: Nyheder, reklamer og underholdning (Luhmann, 2007). I 

dette speciale fokuserer jeg på nyhedsgenren, som i specialet vil blive betegnet som den 

journalistiske praksis jf. begrebskoblingen i begrebskassen.  

 

Luhmann opstiller kriterier for udvælgelsen af nyheder internt i systemet. Nyheder iagttages 

gennem 9 kriterier. De 9 kriterier er (oversat direkte fra engelsk) henholdsvis overraskelse, 

konflikt, kvantitet, lokal relevans, normbrydninger, normbrydninger med mulighed for moralsk 

fordømmelse, aktører som kan tillægges mening, aktualitet, samt muligheden for at 

meningstilkendegivelse i sig selv kan blive en nyhed (Luhmann, 2007). Jeg vil ikke gå i dybden med 

de 9 kriterier, men de inddrages i analysen efter relevans.  

 

Det er vigtigt at tydeliggøre, at specialets iagttagelsespunkt ikke er mediernes iagttagelse i relation 

til mediernes kode. Iagttagelsespunktet er i stedet den proces, som mediernes iagttagelse er en 

del af, og det er udbyttet af den proces set med ”demokratiske briller.”  

Når jeg vælger at iagttage udbyttet af den proces med ”demokratiske briller”, betyder det på den 

ene side, at analysens blik konditioneres til at se på, hvordan mediernes praksis påvirker de 

demokratiske mulighedsbetingelser i det handlingsrum, som opstår på baggrund af de 

tilgængelige anknytningsmuligheder i form af den bragte information.  Men konditioneringen af 

blikket på de demokratiske mulighedsbetingelser betyder samtidig, at andre iagttagelser vælges 

fra og umuliggøres. Med den i specialet valgte konditionering er det således ikke muligt at sige 

noget om mediernes praksis i relation til mediernes egen kode informationen / ikke information. 

For at opnå en iagttagelse af dette, skulle blikket have været konditioneret anderledes  

 



30 ANALYSESTRATEGI 
 

30 
  

Det skal afslutningsvis tages forbehold for, at genstandsfeltet ifølge Bourdieu altid først endeligt 

kan konstrueres via den indsamlede empiri og analyse (Hammerslev et. Al. 2009). En 

tydeliggørelse af, at genstandsfeltet er en konstruktion, som kunne have været konstrueret 

anderledes. Specialets blik for genstandsfeltet kunne være sat anderledes, og blikkets relevans og 

gyldighed skal findes i praksis gennem empirien og analysen. 

 

2.5  ANALYSESTRATEGI:  MEDIERNES IAGTTAGELSER  

Delanalysen åbner det empiriske nedslagspunkt med henblik på at iagttage de iagttagelser, som 

den journalistiske praksis opererer ud fra. Strategien for delanalysen skal ses i direkte forlængelse 

af den fælles begrebskasse.  

For at åbne iagttagelsen af det empiriske nedslagspunkt benyttes først formanalysen og dernæst 

den semantiske analyse. Derfor følger her en kort indføring i Luhmanns strategi for form- og 

semantikanalyse. 

2.5.1 Inspiration fra formanalysen 

For at søge indsigt og forståelse for formanalysen henter jeg hjælp hos Niels Åkerstrøm Andersen, 

som redegør for, hvordan distinktionen dekonstrueres som en distinktion, idet distinktionen kun 

er til i sin enhed som en distinktion, hvad der kaldes det konstituerende paradoks (Andersen, 

2000). Formanalysen sætter således fokus på distinktionens grundlæggende paradoks, og 

paradokset er samtidig det, som holder formen for distinktionen sammen: ”Grundtanken er, at 

alle iagttagelser er bundet, ikke til et bevidst subjekt, men til forskelle. Luhmann definerer 

iagttagelse som en bestemt forskelsdannende operation: Vi kan ikke iagttage verden uden at 

markere den ene side af en forskel…  ormanalysen går i alt sin enkelthed ud på at beskrive den 

forskel og dens paradoksale enhed” (Andersen, 2000 s. 74).  

Om forholdet mellem iagttagelsen og forskellen siger Luhmann selv: ”Observing systems means, 

as I said before, drawing a distinction for indicating one side and not the other … [T]hat is always 

excluding the unobservable world and the operative observer itself” (Luhmann, 1993 s. 491).  

 

For at iagttage systemet må analysen iagttage den distinktion, der iagttages igennem. Denne 

iagttagelse muliggøres igennem formanalysen, hvis paradoksale enhed er, at formanalysen 

endeligt vil dekonstruere distinktionen og vise, at der ingen forskel er. I denne analyse bruges 
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formanalysen til at åbne for iagttagelsen af det fælles begreb distinktionen, som redegjort for i 

begrebskassen. 

 

2.5.1.1 GENINDTRÆDELSEN 

Systemet forsøger selv at skjule paradokset via en genindtrædelse af distinktionen. Luhmann 

tillægger genindtrædelsen systemets evne til at skelne mellem sig selv og sin omverden og evnen 

til at kopiere forskellen ind på den markerede side: ”The form of the system is the difference of 

system (inner side) and environment (outer side). Then, the re-entry of this distinction into itself 

means that the system itself has the capacity of distinguishing itself from its environment” 

(Luhmann, 1993 s. 492).  

 

I forlængelse af redegørelsen skal det understreges, at specialet i sin brug af begrebet 

genindtrædelse lægger sig op af Niels Åkerstrøm Andersens forståelse af begrebet, og søger 

inspiration i hans brug af begrebet i sin egen analyse.  

Når det vælges jeg vælger at benytte denne vej, er det et valg, der træffes, på baggrund af de 

empiriske iagttagelser. Genindtrædelsen iagttages igennem fraværet af den manglende ydre 

meningsgrænse: ”Det vigtigste i denne sammenhæng er, at forskellen politik / administration ikke 

angiver det politiske systems ydre grænse” (Andersen, 2000 s. 80) – og Andersen udbygger det 

med: ”Men alle disse genindførsler af forskellen er jo alle sammen politiske i betydningen, at de 

bliver sat i en politisk kommunikation, der former koden regering /opposition … Uanset hvor vi 

dykker ned i det politiske system, finder vi skellet politik /administration og aldrig i helt samme 

skikkelse. Altid er det på en gang den samme og en anden forskel” (Andersen, 2000 s. 83) 

 

Med udgangspunkt i Andersens læsning af begrebet re-entry, fravælger jeg den stringente 

matematiske læsning på baggrund af Spencer Browns oprindelige definition af begrebet. Dette 

lægger sig op af Luhmanns egen brug af Spencer Brown: ”Luhmann knytter ganske vist an til 

Spencer-Browns indsigter, men han interesserer sig udelukkende for kalkulens sociologiske 

potentiale, eller mere generelt: for dens erkendelsesteoretiske pointer, og ikke for dens egentlige 

matematiske side” (Borch, 2000 s. 105).  
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I forbindelse med operationaliseringen af analysen lader genindtrædelsen, på baggrund af de 

mulige iagttagelser af empirien, sig først iagttage i den anden analyse, men det sker på baggrund 

af formanalysen benyttet i den første analyse.  

 

2.5.1.2 PROGRAMMER 

Det tidligere beskrevne begreb programmer er en vigtig del af formanalysen. Programmer hjælper 

med at iagttage igennem den indledende distinktion. Eksempelvis er teorier at betragte som 

programmer for videnskaben, som hjælper det videnskabelige system med at afgøre, om noget er 

sandt eller falsk og hører til på den markerede eller umarkerede side af distinktionen. Det er via 

programmer, at systemet er i stand til at orientere sig mod omverdenen: ”Programmeringer gør 

det muligt for de operative delsystemer at indbygge deres omverden (altså noget eksternt, som 

for så vidt ikke retter sig efter koden) i deres egne operationer uden derved at forlade deres egen 

binære kodning” (Kneer & Nassahi, 1993, s. 138).  

Programmet gør systemet i stand til at bedømme rigtigheden af selektionen på baggrund af 

systemets distinktion: ”Programmer er således ’forudgivne betingelser for rigtigheden af 

selektioner af operationer’” (Luhmann 1986:91 ref. i Kneer & Nassahi, 1993 s. 138).  

 

Opsummerende kan man sige følgende om forholdet mellem systemets kode og de programmer, 

der benyttes til at operere: ”Koden sørger for den lukning af systemet, som først muliggør dets 

specifikke form for åbenhed. For systemets åbenhed sørger programmer, dvs. betingelser 

hvorefter der bliver foretaget en option for den ene eller anden side af forskellen” (Kneer & 

Nassahi, 1993 s. 138). 

2.5.2 Inspiration fra den semantiske analyse 
Til at lede videre fra formanalysen søges inspiration fra den semantiske analyse, som muliggør, at 

distinktionen ikke kun iagttages som markering, men sættes i en tidslig og begrebslig kontekst: 

”Semantik defineres som særlige strukturer, der forbinder kommunikation med kommunikation 

ved at stile former for mening til rådighed, som kommunikationssystemer behandler som 

bevaringsværdige” (Andersen, 2000 s.75-76). 
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Hvor formanalysen beskæftigede sig med enhed/forskel, så undersøger den semantiske analyse 

forskellen mellem begreb og mening: ”… den semantiske analyse studerer disse paradoksers 

tilblivelse og de efterfølgende historisk konkrete forsøg på at afparadoksere paradokserne 

gennem stadig nye forsøg på at lægge meningen af den pågældende forskel fast” (Andersen, 2000 

s. 75). Det gør den semantiske analyse ved at spørge til den mening, som tilføres begreberne på 

baggrund af iagttagelsen og hvilke mulighedsbetingelser, dette medfører for kommunikationen. 

 

I sin brug af den semantiske analyse beskriver Andersen relationen mellem mening, begreber og 

meningsdannelse således:  

”Udgangspunktet er, at meningsdannelsen over tid kondenseres ind i begreber. 

Begreber er meningskondensater. Som sådanne er de ladet med en mangfoldighed 

af betydning, og lader sig aldrig definere og bestemme entydigt. Begreber er altså 

snarere at forstå som betydningshorisonter end som logiske enheder. Begreber har 

ingen essens. De rummer ingen positive betydninger. De får betydning gennem deres 

parring med modbegreber. Det er begrebernes modbegreber, der sætter 

restriktioner på begrebernes brug og giver dem betydningshorisontens 

karakteristika” (Andersen & Born, 2005 s. 163).  

Dette illustrerer, at forholdet mellem formanalysen og den semantiske analyse kan anskues 

således, at formanalysen ser på de umuligheder, som forskellen medfører – det at noget står på 

den umarkerede side af formen. På den anden side bekræfter den semantiske analyse formen ved 

at iagttage de semantiske muligheder via sin markerede side har medført.  

 

Semantik betegnes som det reservoir af begreber, der står til rådighed for kommunikationen på 

baggrund af den givne forskel. Det er via formanalysen, at vi er i stand til at iagttage operationen i 

form af distinktionen, og med den semantiske analyse kan vi beskrive operationen: ”Det er således 

sondringsoperationerne, der er de meningsskabende operationer, og det er deres historie, som 

søges beskrevet med en semantisk analyse” (Andersen & Born, 2005 s. 163).   
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I forhold til både form- og semantikanalysen skal det siges, at de bruges til at iagttage iagttagelser 

af den journalistiske praksis i empirien og til at konstruere og afprøve begrebet den 

kompleksitetsreducerende praksis med reference til det indledende metodecitat.  

 

2.5.3 Koblingen mellem empiri og teori: Operationalisering i 

analysen 

Jeg åbner analysen ved at søge at besvare følgende spørgsmål: Hvorfor bliver kommunikation til 

en nyhed? Først søges en besvarelse ved hjælp af formanalysen, som går bag om spørgsmålet og 

ændrer det fra et spørgsmål om hvorfor til hvordan. Det vil sige, ved at spørge til hvordan 

kommunikationen bliver til en nyhed og på baggrund af hvilken forskel?  

 

I koblingen mellem formanalysen og den semantiske analyse til at iagttage det konstruerede 

genstandsfelt muliggøres en iagttagelse af spændingsfeltet mellem de muligheds- og 

umulighedsbetingelser, som den iagttagede praksis medfører. I lighed med specialets brug, ser 

Luhmann formanalysen som en ”åbningsanalyse”, som kan og skal føre til videre analyse. 

Formanalysen bruges til at søge indsigt for først at iagttage, hvilken forskel den journalistiske 

praksis iagttager igennem. Derefter iagttages de semantiske muligheder, som opstår for 

kommunikationen på baggrund af de i formanalysen iagttagede iagttagelser.  

 

2.6 ANALYSESTRATEGI:  IAGTTAGELSE AF DEN JO URNALISTISKE 

PRAKSIS OG PROCES FOR SELEKTION  

På baggrund af iagttagelserne i den første delanalyse ledes herfra videre ved hjælp af inddragelse 

af Bourdieu, og konstruktionen og iagttagelsen af det fælles begreb den kompleksitetsreducerende 

praksis. Formålet er at afdække bagvedliggende selvfølgeligheder i den journalistiske praksis, som 

danner baggrunden for iagttagelsen og den operationelle praksis.  

Samtidig bidrager Bourdieus begreb ”det dobbelte brud” til at reflektere over specialets egne 

prækonstruktioner og forståelseskategorier og således også blinde pletter. Dette forsøges 

praktiseret ved at inddrage sekundær empiri til at øge forståelsen og belysningen af de 

fremanalyserede iagttagelser i den primære empiri, nemlig casen om betalingsringen.  
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På den måde bruges først form- og semantikanalysen til at iagttage de distinktioner, der iagttages 

igennem. Herefter bruges det konstruerede begreb den kompleksitetsreducerende praksis til at 

iagttage, hvad der ligger bag de iagttagede forskelle.  

 

Ved at inddrage den sekundære empiri trækker jeg på de observationer, som er frembragt i den 

sekundære empiri til at synliggøre den praksis, som kommer til udtryk igennem analysen af den 

primære empiri.  

Dernæst ser jeg på distinktionens paradoks og gentindtrædelse, og jeg spørger til, hvilken 

kommunikation muliggøres og hvilken udelukkes igennem distinktionen? Dette for at se på de 

muligheds- og umulighedsbetingelser, der udfoldes igennem distinktionen og dens genindtræden. 

 

Med konstruktionen af den kompleksitetsreducerede praksis åbnes op for iagttagelsen ikke blot af 

de programmer, som der iagttages igennem, men også hvordan disse programmer er blevet 

dominerende i den journalistiske praksis, og hvordan de positionerer sig. Herved bliver en 

iagttagelse af distinktionens umarkerede side også mulig. Bourdieu forsøger at forklare, hvordan 

praksis formes og reguleres samtidig med, at de gældende magtstrukturer afdækkes. Dette gør 

han for at muliggøre iagttagelse af, hvad der er på spil og hvordan der spilles. Jeg træder med 

andre ord et skridt tilbage og ser på formålet med den foregående analyse, idet jeg sætter de 

fremanalyserede programmer i relation til den generelle praksis og konsekvenserne heraf.  

Med konstruktionen af et begreb som betegnende for den journalistiske praksis forsøger specialet 

at opnå øget iagttagelse og refleksion ved at samle det bedste af begge teoriverdener: En kobling, 

som samler specialets brug af Luhmanns som en mere abstrakt systemteori og de mulige 

iagttagelser af systemers operation, den giver, med specialets brug af Bourdieu som en mere 

praksisorienterede teori, der muliggør iagttagelse af konsekvenserne.  

 

Da begrebet konstrueres i analysen, er det selvsagt også først her, det kan stå sin egentlige prøve 

og funktion. Følgende skal derfor forstås med dette in mente som et begreb under udvikling og 

endnu foruden empirisk afprøvning og forankring. Afprøvningen sker løbende i analysen, og 

samtidig vil jeg via inddragelsen af den sekundære empiri forsøge at afprøve begrebets 

universalitet i den journalistiske praksis.  
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2.7  OPSUMMERING:  KONDITIONERING ,  BLINDE PLETTER OG BIDRAG  

Specialet lægger sig op af den konstruktivistiske anden ordens-iagttagelse, hvor konditioneringen 

af iagttagelsen er afgørende for resultatet af iagttagelsen. Dette betyder, at alt er kontingent, 

herunder også dette speciale, hvis iagttagelser derfor kunne være anderledes med en anden 

konditionering af iagttagelsen. Jeg udvider med Bourdieus refleksive sociologi, hvilket medfører, at 

specialet hele tiden har for øje at fordre refleksion og dette ikke blot over genstandsfeltet, men 

også i relation til de benyttede teoretikere og egne blinde pletter. Dette er samtidig, hvad 

specialet søger at fordre ved inddragelsen af Platon og John Stuart Mill i diskussionsanalysen med 

det formål at stille spørgsmålstegn ved prækonstruktionerne og det selvfølgelige i samfundet, som 

mit speciale også må iagttage sig selv som værende en del af. Med Bourdieu og den refleksive 

sociologi introducerer jeg strukturalismen, og specialet kan derfor ses som havende en 

konstruktivistisk strukturalistisk positionering.  

Med specialets kombination af Luhmann og Bourdieu, sat i relation til det empiriske arkiv og den 

sekundære empiri fra Ida Schultz, der bygger på Bourdieus feltanalyse, muliggøres en iagttagelse, 

hvor teoretikerne tager over for hinandens blinde pletter, og muliggør en udvidet iagttagelse, som 

ellers ikke ville kunne lade sig gøre. Således vil analysen vise, at det er koblingen mellem de to, 

som muliggør iagttagelsen af den kompleksitetsreducerende praksis. Ved konditioneringen af 

blikket muliggøres en særlig iagttagelse, idet jeg først iagttager iagttagelserne i den bragte 

information, hvorefter forståelsen for iagttagelserne udvides med iagttagelse af den samlede 

journalistiske praksis som proces. På baggrund heraf søger jeg i specialets analyse at konstruere og 

afprøve begrebet den kompleksitetsreducerende praksis, hvilket er muliggjort igennem koblingen 

mellem teoretikerne og den primær og sekundærempiri. 

 

Blikket kunne have været konditioneret anderledes, og ovenstående valg er alle valgt i 

sammenligning med visse fravalg. Eksempelvis har jeg fravalgt at iagttage genstandsfeltet ud fra 

mediernes egen systemkode, og specialet er derfor ikke i stand til at sige noget om den 

journalistiske kvalitet af nyhederne. Det politiske kan ligeledes heller ikke iagttages igennem sin 

systemkode, hvorfor det heller ikke er muligt, at sige noget om det politiske håndværk med 

reference til det politiske system. Hvorvidt en anden konditionering af blikket ville have været 

mere fordelagtig er kvalitativt svært at afgøre, men det konstruerede blik føles intuitivt fordelagtig 
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3. Analyse: Iagttagelser i den journalistiske praksis  
 

”Det var hvad vi havde valgt at bringe i aften” 
citat Steen Bostrup, tidl. Vært på TV-Avisen, citeret fra Bag om Nyhederne 

 
 
De fleste af os er opmærksomme på, at nyheder bringes på baggrund af et valg, men ofte tænker 

vi ikke over, hvad der ligger til grund for dette valg, og hvordan det træffes. På baggrund af den i 

analysestrategien redegjorte strategi for analysen, udarbejdes her med afsæt i form- og 

semantikanalysen en analyse af den empiriske dokumentindsamling med fokus på, hvordan 

medierne iagttager. Det gør jeg ved at stille skarpt på de programmer, der bruges til iagttagelse og 

de umuligheds- og mulighedsbetingelser, der derefter følger for kommunikationen.  

 

Det empiriske nedslagspunkt for analysen er som tidligere beskrevet sagen omkring 

betalingsringen. Sagen tager sin begyndelse den 16. september – dagen efter, at det 67. 

folketingsvalg blev afholdt i Danmark.  

Selvom Socialdemokraterne, med Helle Thorning-Schmidt i spidsen, og partneren SF, med Villy 

Søvndal i front, begge gik tilbage, lykkedes det alligevel Helle Thorning-Schmidt at indtage 

statsministeriet på baggrund af de gode valgresultater til både de Radikale Venstre og 

Enhedslisten. Magtfordelingen skiftede således fra en rød blok i opposition til en rød blok i 

regering.  

Den nye regering består af Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre, mens Enhedslisten dannede 

parlamentarisk grundlag. Inden regeringen trådte til, forhandlede de tre partier et grundlag for 

regeringen på plads. Herunder idéen om en betalingsring rundt om København, der i 

regeringsgrundlaget beskrives således:  

”Regeringen vil fremsætte forslag om en betalingsring i Hovedstadsområdet. Regeringen vil 

sikre en høringsfase og inddragelse af alle relevante interessenter. Betalingsringen indføres 

til at nedbringe trængslen i og omkring Hovedstadsområdet. Indtægterne som forventes at 

udgøre ca. 2 mia. kr., anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring 

Hovedstadsområdet. Betalingsringen vil reducere biltrafikken, sikre bedre 

fremkommelighed på vejene og dermed spare borgere og virksomheder for kostbar tid, 



38 3. Analyse: Iagttagelser i den journalistiske praksis 
 

38 
  

som i dag spildes på køer. Desuden vil en betalingsring reducere luftforureningen og 

vejtrafikkens negative virkninger på sundheden” (Regeringsgrundlaget, okt. 2011) 

 

3.1  ME DIERN ES SYS TE M DEFI NE REND E DIS TI NKTI ON :   

 
Analysen vil tage sit udgangspunkt i mediernes systemopretholdende og definerende distinktion. 

Ifølge Luhmann har medierne, ikke ulig alle andre ”systemer”, en systemdefinerende distinktion, 

som der opereres på baggrund af og som systemet reproduceres ud fra. Som redegjort for i det 

indledende afsnit om genstandsfeltet, opererer medierne ud fra distinktionen information / ikke 

information. Det er for medierne den markering, som opretholder systemet ved at muliggøre en 

skelnen mellem system og omverden (Luhmann 2007).  

 

Det er igennem denne indledende distinktion, at systemet behandler en given kommunikation, 

herunder en ny udtalelse om betalingsringen, en undersøgelse eller lignende. Men som analysen 

vil vise, benyttes forskellige programmer til at udføre operationen og iagttage, om 

kommunikationen fra omverdenen hører til på den markerede side af distinktionen og således er 

at betragte som information – eller hvorvidt det ikke kan iagttages som information og dermed 

ikke kan optages på systemets inderside.  

 

Den journalistiske praksis har brug for programmer til at genkende den pågældende 

kommunikation som information og dermed vurdere, hvorvidt den er systemrelevant. Det er også 

derfor, Luhmann opererer med nyhedskriterier. Analysen vil ikke slavisk lægge sig op af Luhmanns 

opstillede kriterier, men inddrage dem efter relevans. Med afsæt i den indledende reference til 
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Bourdieus metafor om den fulde mand, som leder, hvor der er lys, fremfor hvor der er mening, vil 

analysen lade empirien tale sit eget sprog og se hvilke mulige programmer og kriterier om man vil, 

der lader sig iagttage heri. 

 

Det skal tydeliggøres, at de analyserede eksempler er et udsnit af det empiriske nedslagspunkt. 

Det vil sige, at der kunne have været brugt mange flere eksempler, men af pladsmæssige hensyn 

og for at undgå gentagelser er nedenstående et bredt udvalgt udsnit af den indsamlede empiri. 

Samtidig skal det som indledende beskrevet holdes for øje, at specialets formål ikke er en 

udtømmende analyse af mediernes dækning. Formålet er at benytte det empiriske nedslagspunkt 

til at iagttage den journalistiske praksis med henblik på de demokratiske mulighedsbetingelser, 

som opstår på baggrund heraf.  

 

3.2  ”EN  K RIGSE RKLÆ RING”  

Sådan lyder en underoverskrift i Berlingske den 18.12.2011, og den 6.01.2012 lyder en anden 

overskrift i Berlingske: ”Ved ringside: Rød hjørne – blå hjørne”, hvor hele sagen om 

betalingsringen fremlægges som en boksekamp med forskellige boksere. Her beskrives landets 

statsminister og de involverede politikere, som kan påvirke kampens udfald: ”I rødt hjørne har vi 

den regerende mester, Helle Thorning-Schmidt (S), som tydeligt er mærket af de stød, hun 

allerede har inkasseret forud for det endelige opgør.”  

Sidestillende skriver BT den 21.02.2012 i artiklen ”Helle og Villy i krig”: ”Villy Søvndal og de øvrige 

SF’ere vil kæmpe til den sidste blodsdråbe…” Et andet eksempel er, da BT på sin forside 

15.02.2012 skriver: ”Bombe under Helles plan” – om fagbevægelsens udmelding om, at de penge, 

det koster at passere betalingsringen, skulle godtgøres med et fradrag.  

 

Ovenstående eksempler fra det empiriske nedslagspunkt muliggør en iagttagelse af mediernes 

operation ud fra, hvad der kan betegnes som et konfliktorienteret program, med fokus på 

uforenelighed, dramatik og konflikt til nærmere afprøvning i den semantiske analyse.  

 

Jeg iagttager således igennem det semantiske brug af både krigs- og boksemetaforer, hvordan den 

journalistiske praksis iagttagelse af information sker igennem det konfliktorienterede program. 



40 3. Analyse: Iagttagelser i den journalistiske praksis 
 

40 
  

Programmet medfører en iagttagelse, som skelner imellem kommunikation, som rummer 

konfliktpotentiale og kommunikation, som ikke rummer konfliktpotentiale.  

 

 

Konflikten bruges som program for iagttagelse på flere forskellige måder. Kendetegnende er det, 

at den journalistiske praksis bygges op omkring iagttagelse og kommunikation af den pågældende 

information igennem konflikt.  

 

I forlængelse af den i analysestrategien fremhævede funktion ved programmer, som på én og 

samme gang øger iagttagelsen for det igennem programmet iagttagelige, men samtidig øger 

indifferencen for omverdenen i form af det, som falder uden for det pågældende programs 

rækkevidde. I det følgende vil jeg med analysen iagttage og fremhæve nogle af de fravalg, som 

opstår på baggrund af det konfliktorienterede program for iagttagelse. 

Når dette kan lade sig gøre, er det netop ved hjælp af anden ordens-iagttagelsen, som muliggør 

min iagttagelse af mediernes iagttagelse, hvilket inkluderer begge sider af distinktionen og som 

også finder sted via det blik for analysen, som er konstrueret i analysestrategien med input fra 

såvel Luhmann som Bourdieu. Den journalistiske praksis og den journalistiske praksis’ omverden 

kan ikke selv iagttage dette fravalg på iagttagelse af første orden. Ligeledes kan denne analyse på 

iagttagelse af første orden heller ikke iagttage sit eget fravalg i henhold til det konstruerede blik 

for analysen. 

 I artiklen med overskriften ”Ved ringside: Rød hjørne – blå hjørne”, hvor hele sagen fremstilles 

som en boksekamp, snævres konfliktprogrammet yderligere ind til ikke blot at være et spørgsmål 



41 3. Analyse: Iagttagelser i den journalistiske praksis 
 

41 
  

om tilstedeværelsen af konflikt, men specifikt en boksekamp. Herved fravælger artiklen de 

elementer omkring betalingsringen, som ikke passer ind i metaforen omkring bokseringen og 

ringsiden. Derfor vælger avisen termer, som bliver i boksemetaforen til at beskrive den politiske 

situation: ”I blåt hjørne står udfordreren, Lars Løkke Rasmussen (V), hvis selvtillid er i top, da han 

har et flertal blandt publikum med sig – heriblandt også en del, som plejer at heppe på Thorning ” 

(Berlingske, 06.01.2012). Boksemetaforen følges endvidere op i Berlingskes dækning af 

betalingsringen med artiklen fra den 26. januar 2012 med overskriften: ”En lige venstre til 

betalingsringen”, som handler om, at fagbevægelsen, som traditionelt er en central støtte til røde 

regeringer, hellere vil have den tekniske løsning ”road-pricing” i stedet for en betalingsring. Her 

vinder boksemetaforen til fordel for en overskrift, der går på nyhedens indhold, idet ”En lige 

venstre til betalingsringen” ikke skaber mange umiddelbare associationer til hverken road-pricing 

eller fagbevægelsen.  

 

Det kan derved iagttages, at konfliktprogrammet spiller en rolle i relation til de muligheds- og 

umulighedsbetingelser, som gør sig gældende i det empiriske nedslagspunkt. Med ethvert valg og 

derved fravalg hører både umulighedsbetingelser og mulighedsbetingelser, og med ovenstående 

in mente vil jeg med hjælp fra den semantiske analyse gå videre til de mulighedsbetingelser, som 

skabes af det journalistiske systems brug af det konfliktorienterede program til iagttagelse af 

information.  

 

Som tidligere refereret havde BT den 15.02.2012 forsiden: ”Bombe under Helles plan.” Bag 

overskriften gemmer sig historien om, at fagbevægelsen ønsker et fradrag for de penge, det vil 

koste at passere betalingsringen. Der refereres her til en udtalelse af Henrik Keinicke, Politisk 

Konsulent i fagforbundet Dansk Metal, i artiklen ”Kræver fradrag for bompenge”: ”Økonomisk 

kompensation i form af et skattefradrag er interessant, hvis alternativet er, at folk skal betale 

11.000 kr. om året for at køre på arbejde.” Efter citatet følger følgende bemærkning: ”Han ser dog 

helst, at regeringen skrotter planerne om en betalingsring.” Både den efterfølgende bemærkning 

såvel som forestående empiriske eksempel, hvori det fremgår, at fagbevægelsen allerede uger 

tidligere har været ude og tale imod en betalingsringen, vidner således om en kontekst, hvor det 

på baggrund af tidligere udmeldinger er en kendt faktor, at de samme aktører fra fagbevægelsen 
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slet ikke vil have en betalingsring. Den journalistiske praksis’ iagttagelse af nyheden igennem et 

andet program ville have medført andre muligheder for kommunikationen. For eksempel havde 

det givet helt andre muligheder for kommunikationen, hvis en løsningsorienteret form i stedet var 

benyttet med reference til, at fagbevægelsen kommer med et løsningsforslag, som gør en for dem 

ellers utålelig betalingsring tålelig. Et nærliggende eksempel her er Berlingskes håndtering af 

selvsamme nyhed, hvor forsidehenvisningen lyder: ” orbund kræver fradrag for bompenge” 

(Berlingske 15.02.2012). På grund af den særlige forbindelse imellem Berlingske og BT, som har 

samme ejer, er situationen den, at Berlingskes nyhedsbureau også leverer historier til BT. I dette 

tilfælde er der således tale om to identiske artikler med den mindre undtagelse, at Berlingske i 

slutningen har inkluderet et citat fra en økonomiprofessor.  

 

Der er således tale om en tydeliggørelse af effekten af det valgte program til iagttagelse, og de 

efterfølgende muligheder for tilknytning og kommunikation, som programmet giver. For eksempel 

muliggør Berlingskes mindre konfliktorienterede iagttagelse af nyheden artiklen ”Svensk 

bomfradrag gav folkelig støtte” (Berlingske, 16.02.2012) – hvor det i BTs brug af det 

konfliktorienterede program til iagttagelse muliggjorde den opfølgende artikel: ” radrag vil udhule 

ringen” (BT, 15.02.2012).   

 

Det konfliktorienterede program kan bekræftes gennem den semantiske analyse, og samtidig kan 

det iagttages som både program for iagttagelse og for reproduktion, idet iagttagelse via det 

konfliktorienterede program muliggør en kommunikation, der benytter semantiske virkemidler 

som ”bombe”, ”krigserklæring” og ”boksekamp.” Alle er de begreber, som ville have været svære 

at se som begrebsreservoir på baggrund af et eksempelvis løsningsorienteret program for 

iagttagelse.  

På den baggrund kan det samtidig iagttages, at det ikke blot handler om iagttagelse via et 

program, men også om at dette program er aktivt og ikke blot lader iagttagelsen forme igennem 

denne, men også former praksis igennem distinktionen, ligesom iagttagelsen af distinktionen 

formes gennem praksis og tidligere distinktioner. Det kan iagttages, at programmerne ikke kun 

spiller en rolle i relation til systemets iagttagelse igennem sin systemdefinerende selektion, men 

også spiller en rolle i konstruktionen af, hvordan informationen kommunikeres gennem den 
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journalistiske praksis. Havde man opereret ud fra en anden praksis med et andet program, havde 

der netop været tale om en anden iagttagelse, og iagttagelsen og derved også praksis havde været 

anderledes. 

3.2.1 En tids- og begrebslig kontekst 
 
 På baggrund af ovenstående iagttagelser vil jeg i dette afsnit udvide analysen med et relationelt 

sigte. Med fokus på det konfliktorienterede program til iagttagelse af distinktionen 

information/ikke information vil jeg anskue to relationer, nemlig den tidsmæssige og den 

begrebslige i relation til modbegrebet og den umarkerede side, som redegjort for i 

analysestrategien.  Til dette vil jeg benytte to empiriske eksempler.  

 

Det første eksempel handler om de mulige negative konsekvenser ved indførelsen af en 

betalingsring rundt om København, hvor Berlingske i artiklen ”Ring om idrætslivet” fra den 30. 

september 2011 starter brødteksten med: ” aldende medlemstal.  lugt af frivillige. Mere 

bureaukrati. Konkurrencemæssig forvrængning. Højere kontingent. Det er nogle af de 

konsekvenser, det københavnske idrætsliv frygter.” I artiklen uddybes frygten med reference til 

bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Boldklub ( B), Mogens Høgsdal: ” ’Det ville være totalt 

uoverskueligt for os, for vi har omkring 60 børnehold, og til hver kamp er der tre-fire forældre, der 

skulle køre, og så er der træning to-tre gange om ugen oveni’ siger han og slår fast, at han frygter, 

at frivilligheden hos trænere og forældre bliver sværere at finde.” Han bakkes op af den 

administrerende chef i DBU-København: ”Vi frygter, at det kan få konsekvenser hos de frivillige. 

Der kan komme så meget bureaukrati i forhold til at få sit udlæg tilbage, når man skal lægge penge 

ud eller selv æde beløbet, at man holder op med at være frivillig i idrætsforeningerne.” 

 

I artiklen fremhæves de mulige konsekvenser på dramatisk vis både ved den centrale placering og 

den semantiske brug af punktum efter hver konsekvens, så ordene virkelig kan synke ind hos 

læseren. Mens det først er til sidst i artiklen, at der bliver gjort plads til den information, at der i 

Stockholm, inden en betalingsring blev indført der, lig de ovenstående konsekvenser, også 

frygtedes for idrætslivet, der. Men en undersøgelse har vist, at konsekvenserne er udeblevet i 

Stockholm. Professor og leder af Center for Transportstudier ved den Kongelige Tekniske Højskole 

i Stockholm udtaler: ”Undersøgelsen viste, at der ikke var nogen påviselige effekter af en 
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betalingsring mht. børn og unges forbrug af idræt.” Og han uddyber: ”Årsagen til, at man ikke så 

en effekt i Stockholm, var frem for alt, at omkostningen er så lille sammenlignet med den tid, man 

bruger – altså det man selv synes, det er værd at gå til idræt er mere værd end den lille 

omkostning, en betalingsring kommer til at koste”.  

 

På samme både kan vi iagttage iagttagelsen igennem det konfliktorienterede program ved at 

fremhæve det konfliktorienterede fokus i artiklen ”Betalingsring om kulturen” i Berlingske den 

22.09.2011. Artiklen blev bragt i samme avis få dage inden artiklen om idrætslivet, og den handler 

om frygten for de konsekvenser, som betalingsringen vil medføre for kulturlivet: ”Eller hvad med 

en dejlig tur til noget stor kunst på statens museum for kunst? Husk lige bompenge. Ekstra 

ærgerligt er det, fordi mange af de store, Københavnske museer i dag har gratis adgang. Netop for 

at få flere besøgene. Nu bliver det et skridt i den forkerte retning.” Ligesom der følges op med: 

”De store kulturinstitutioner i København som Det Kongelige Teater er ikke bare byens eget. Det er 

hele landets teater. Og da danskerne uden for betalingsringen også bidrager med skattepenge til 

kulturen, kunne det tænkes, de forventede at have adgang. Også pr. bil.” En lignende beskrivelse 

af frygten for konsekvensen for kulturlivet ved indførelsen af en betalingsring gør sig gældende i 

artiklen ”I Skoda langs betalingsringen” fra Weekendavisen, som jeg gennemgår yderligere i et 

nedenstående afsnit. I artiklen hører vi Claus Jønsson, leder for Damhus Tivoli, en tivolipark uden 

for betalingsringen, sige: ”Vi har gratis entré. Halvdelen af gæsterne kommer nok fra 

Københavnersiden: Børnefamilier fra Vanløse, Valby, Brønshøj, Brokvartererne, Frederiksberg. De 

skal til at betale for at komme ud til vores tivoli. Nej den betalingsring er dårlig for erhvervslivet” 

(Weekendavisen 13.01.2012). 

 

Men med iagttagelse via et andet program kunne fokus i stedet have været på eksempelvis det, at 

den kollektive trafik bliver billigere, ”en pris” som mange danskere både i København og 

omegnskommunerne på nuværende tidspunkt må betale for at få glæde af de fælles kulturelle 

goder. Dette kunne ses som en mulig løsning på, at det for mange er dyrt at skulle tage bussen til 

den ønskede kulturelle institution.   
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Ved at observere fravalget, det som udelades og står på den umarkerede side, og som ikke 

iagttages på første orden, koblet med det tidsmæssige aspekt, muliggøres en yderligere 

iagttagelse af den journalistiske praksis iagttagelse via det konfliktorienterede program.  

 

Med interessen for miljøet i forbindelse med den journalistiske behandling af betalingsringen som 

empirisk nedslagspunkt, kan det iagttages, hvordan miljøspørgsmålet i meget høj grad må vige 

pladsen for bl.a. det økonomiske spørgsmål i mediernes dækning af betalingsringen inden 

skrinlægningen af betalingsringen. Men til gengæld træder miljøtematikken i fokus, så snart 

betalingsringen droppes, idet det, da bliver et problem uden løsning. 

 

Et eksempel er Berlingskes artikel ”Billige billetter får ringe effekt” med underrubrikken: 

”Betalingsring. Dårligere miljø og større trængselsproblemer kan blive resultatet, når regeringen 

nu skrotter planerne om en betalingsring, vurderer flere trafikforskere.” Samtidig gøres der i 

artiklen plads til pointer som denne, udtalt af institutdirektør fra DTU, Niels Buus Kristensen: ”Hvis 

man virkelig vil flytte folk fra bilerne over i den kollektive trafik, så er afgifter – i den ene eller 

anden form – det mest effektive redskab.” Historien underbygges endvidere dagen efter med 

artiklen ”Et flertal kræver indgreb mod trængsel” med underrubrikken: ”Trafik. Et flertal af 

danskerne mener, at trængslen på vejene i og omkring København er så stort et problem, at 

politikerne bør gribe ind” (Berlingske 23.02.2012). Både den dårlige trængsel og luftforureningen 

er noget af det, som kunne løses med en betalingsring rundt om København, men dette har haft 

en mindre rolle i den generelle dækning indtil betalingsringen blev droppet og har måtte tage til 

takke med at, såfremt det blev nævnt op til skrinlægningen af betalingsringen, var det som en 

underpointe inde i artiklen frem for i en rubrik eller underrubrik.  

 

Herved kan man med det relationelle aspekt koblet til analysen skabe en udvidet iagttagelse af, 

hvordan de udefra kommende omstændigheder, i dette tilfælde skrinlægningen af 

betalingsringen, ændrer, hvad der igennem programmet kan iagttages som værende på 

henholdsvis den markerede og umarkerede side af distinktionen. Begreb og modbegreb ændrer 

sig, hvorved ny kommunikation muliggøres og fremkommer på den markerede side af 

distinktionen som information.  
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Ændringens muligheder kan ligeledes iagttages i BTs artikel fra den 22.02.2012, dagen efter at 

betalingsringen officielt blev droppet, med overskriften ”De mange fiaskoer.” Her har det, at 

betalingsringen nu er taget af bordet, muliggjort et nyt semantisk begrebsreservoir, som gør, at 

der kan skrives om ”de mange fiaskoer” for regeringspartiet SF, og det, at betalingsringen ikke 

bliver til noget, får status som fiasko. Artiklen følges op dagen efter med artiklen ”Øv bøv 

bussemand” med følgende underrubrik: ”Villy Søvndal lovede 40 pct. billigere tog- og buskort, 

men virkeligheden er en helt anden”(BT., 23.02.2012). Dette lader sig ligeledes iagttage i artiklen 

”Slås over lig” (BT, 25.02.2012), hvor nyheden går på uenigheder i Socialdemokratiet om 

placeringen af ansvaret for, at betalingsringen ikke blev til noget. Underrubrikken lyder: 

”Socialdemokraten Pernille Rozenkrantz-Theil i strid med S-borgmestre og Ritt om ansvaret for 

betalingsrings-sammenbrud.” 

 

I samme kontekst kan man se artiklen fra BT den 22.02.12: ”Helle ydmyger Villy: Knockout: 

desperat Thorning slagter Søvndals hjertebarn.” Fokus er altså skiftet fra det konfliktorienterede i 

indførelsen af en betalingsring til det konfliktorienterede i, at betalingsringen ikke indføres. Men i 

begge tilfælde er der tale om, at kommunikationen bliver iagttagelig for systemet igennem det 

konfliktorienterede program og føres igennem systemets operation ind på indersiden af 

distinktionen som information.   

Udviklingen illustreres i nedenstående figur, hvor indersiden af cirklerne markerer mediernes 

fokus i dækningen af casen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Som afslutning på iagttagelsen af den journalistiske praksis igennem brugen af det 

konfliktorienterede program kan det derfor siges, at gennemgangen af den empiriske 
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dokumentindsamling viser, at konflikt og dramatik spiller en stor rolle i nyhedsformidlingen af det 

empiriske nedslagspunkt. Med formanalysen ses det, hvordan den journalistiske praksis iagttager 

og benytter programmet som ledestjerne til at skelne imellem system og omverden, altså hvad 

der af systemet er iagttageligt som information, og hvad der ikke er iagttageligt. Derfor bliver 

programmet igennem det semantiske begrebsreservoir iagttageligt i nyhedsproduktionen.
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3.3 ”Helle ydmyger V illy: Knockout: desperat Thorning slagter 
Søvndals hjertebarn”  

Ovenstående er en rubrik i BT. fra 22.02.12. For det første lægger den sig i naturlig forlængelse af 

iagttagelsen af det konfliktorienterede program, men samtidig vil den semantiske analyse søge at 

bekræfte, at et andet program til iagttagelse igennem systemets distinktion lader sig iagttage i 

gennemgangen af dokumentindsamlingen, blandt andet via dette eksempel.   

 

Dette er en iagttagelse af et program med fokus på magtspillet igennem den klassisk politiske 

distinktion magt/ikke magt, som overtages af medierne, men som ikke skal forveksles med den 

politiske kode. Der skal holdes for øje, at der er tale om et program til iagttagelse igennem det 

journalistiske systems kode information / ikke information og ikke et program til iagttagelse 

igennem det politiske systems definerende distinktion.  

 

 

 

Det, der er interessant for programmet, er således ikke, på hvilken side af den politiske distinktion 

informationen falder ud, ej heller at der er tale om politik, men alene det at det politiske og 

magten er på spil i informationen. Det er et program, som skal ses i samspil med det 

konfliktorienterede program, hvor magten er et af de steder, hvor konflikten udspilles, hvorfor 

hele den politiske program kan ses som en forlængelse af det tidligere iagttagede 

konfliktorienterede program for iagttagelse.  
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Det som via programmet ikke iagttages som information, og derved som ”ikke magt,” drejer sig 

således ikke om, hvorvidt der opnås magt eller fratages magt, men går til en adskillelse mellem 

kommunikation, som indikerer, at der er magt på spil og dermed også muligheden for at miste 

magten og opnå ”ikke magt”, og kommunikation hvor der ikke er magt på spil.  

 

Denne iagttagelse ved hjælp af programmet kan ligeledes iagttages i bl.a. BTs artikel fra den 

14.02.12 med rubrikken ”Borgmestre på vippen”, i Berlingskes artikel fra 12.12.11, ”Lobby-storm 

mod betalingsring”og B.T. den 23.12.11: ”Vandt slaget om betalingsringen” med underrubrikken: 

”Københavns overborgmester Frank Jensen får sin vilje. Morten Bødskov og kommunerne vest for 

København bliver ikke hørt af Helle Thorning.” 

 

Når man overvejer, at det ikke er den traditionelle magtdistinktion, som bruges til iagttagelse, 

men en ændring af modbegrebet med fokus på om magt er i spil, har vi allerede begivet os ind på 

den semantiske analyse. Men i det følgende vil jeg dykke nærmere ned i nogle af de semantiske 

muligheder, som opstår som følge af iagttagelse af information igennem magtprogrammet. Det 

gør jeg for både at undersøge de kommunikative betingelser, som programmet medfører, men 

også for igennem iagttagelse af disse at kunne bekræfte programmet som ledestjerne for det 

journalistiske systems skelnen mellem information og omverden.  

 

 Den ovenfor refererede artikel, ”Borgmestre på vippen,” indledes som følger: ”Regeringens 

forslag om en betalingsring omkring København risikerer at koste S og SF borgmesterposter ved 

næste års kommunalvalg.” Herved inddrages ikke blot det politiske magtspil omkring 

betalingsringen, men også den indflydelse, betalingsringen kan have på det ”generelle magtspil” 

inden kommunalvalget i 2013. På den måde har den journalistiske praksis via brugen af det 

politiske program muliggjort kommunikationen omkring den generelle politiske magtsituation og 

det forestående kommunalvalg.  

 

Ligeledes er det iagttagelse igennem magtprogrammet, som muliggør artiklen ”Lobby-storm mod 

betalingsring.” Nyheden handler om de modstandere, som forsøger at påvirke den politiske proces 

til en skrinlægning af betalingsringen. Blandt andet fortæller branchedirektør i DI Michael Svane, 
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at DI udøver lobbyarbejde mod betalingsringen og har tænkt sig at ”kæmpe med næb og klør 

mod. en betalingsring… ” (Berlingske, 22.12.2011). At det er det magtorienterede program, som 

muliggør kommunikationen, tydeliggøres af det, at nyheden ikke går på, at DI mv. er modstandere 

af betalingsringen eller de faktuelle indlæg, som DI forsøger at spille ind med. De nyheder er 

gamle, og det henvises der endvidere til i artiklen: ”DI fremlagde allerede i sidste uge en analyse, 

der konkluderede, at betalingsringen kan komme til at koste samfundet op mod 8 milliarder 

kroner.” Der er i stedet tale om en nyhed, som omhandler netop det magtspil, som foregår 

omkring betalingsringen. Således kan man sige, at kommunikationen netop lader sig iagttage som 

information igennem det magtorienterede program.    

 

Et andet magtforhold, som er i fokus, og som både lader sig iagttage som information igennem det 

magtorienterede program og det foregående beskrevne konfliktorienterede program, er den 

fokus, der er på interne magtkampe og persongalleriet i regeringen og regeringspartierne. Det ses 

eksempelvis i den indledende citerede overskrift ”Helle ydmyger Villy”, med underrubrikken: 

”Knockout: Desperat Thorning slagter Søvndals hjertebarn.”  

 

Her tydeliggøres samtidig den dobbelthed i relation til de to programmer som beskrevet tidligere. 

Det konfliktorienterede program ligger ikke blot latent i det magtorienterede program, men gør 

sig særskilt gældende i semantikken. Set ud fra den journalistiske praksis er ovenstående nyhed en 

særligt god nyhed baseret på den iagttagede praksis igennem de iagttagede programmer for 

iagttagelse. Det er en nyhed, som lægger mere vægt på stridighederne mellem de to 

regeringspartier end på det, at der ikke kommer en betalingsring. Dette ses også yderligere i 

artiklen med overskriften ”Helle ydmyger Villy – Knockout: Desperat Thorning slager Søvndals 

hjertebarn” med tilhørende tekst: ”S -formanden kæmpede ellers hårdt til det sidste, og det var 

bl.a. Villys skyld, at Helle Thorning ikke kunne præsentere en løsning på sit ugentlige pressemøde i 

går.… ”  

 

Relationen mellem de to programmer kan findes ved hjælp af Luhmanns indledende beskrivelse af 

programmer, og vi ser her, at det konfliktorienterede program skærper systemets omverdens 
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iagttagelse, og det magtorienterede program både skærper og indsnævrer denne iagttagelse 

yderligere.  

 Iagttagelsen gennem det overordnede konfliktorienterede program, såvel som i iagttagelsen 

igennem det magtorienterede program, bekræfter Luhmanns egen analyse af medierne, hvori han 

finder kriterier for nyhedsudvælgelse. Her går et af kriterierne på konflikt: ”Conflicts are preferred. 

As topics, conflicts have the benefit of alluding to a self-induced uncertainty … This generates 

tension and, on the side of understanding the communication, guesswork” (Luhmann, 2007, s. 28). 

Her går Luhmann videre og ser på nogle af de effekter, som fremkommer, ikke blot ved en praksis 

igennem programmer for iagttagelse af distinktionen, men også selve valget af programmer til 

iagttagelse af distinktionen. Et forhold som jeg i den senere analyse vil vende tilbage til.  

 

Luhmann har ikke selv udarbejdet en analysestrategi, hvori han direkte udfolder formanalysen i 

medierne eller andre systemer. Men i sin bog Massemediernes realitet (2007) skriver Luhmann, at 

kriterierne er et selektionsværktøj i det journalistiske system: ”In other words, the point is to 

introduce into a determined, even if unknown, world an area of self-determination which can then 

be dealt with in the system itself as being determined by its own structures” (Luhmann, 2007 s. 

26).  

 

3.4 ”Jeg har aldrig haft noget udestående med bilejerne”  

Sådan lyder en overskrift i Berlingske den 23.02.2012, og citatet kommer fra statsminister Helle 

Thorning-Schmidt. Efter at betalingsringen er droppet, føler statsministeren det nødvendigt at gå 

offentligt ud og fastslå, at hun altså ikke har et udestående med bilejerne, og Berlingske finder det 

samtidig af en sådan nyhedsværdi, at det skal fremhæves i overskriften. 

 

En anden overskrift på en ledende artikel i BT den 21.03. 2012 lyder ”Madam Pletfri” og 

omhandler forskellen mellem Helle Thorning-Schmidt (HTS) og De Radikales leder Margrethe 

Vestager (MV). I artiklen beskrives det, hvordan MV går helt fri af regeringens dårlige sager, mens 

de dårlige sager hagler ned over HTS. Ydermere beskrives deres relation i artiklen med: ”Vestager 

og Thorning fik op til 2011-valget afstemt deres snitflader på frokostmøder på bl.a. Restaurant 

Alsace i indre København. Men det blev Vestager med alle trumferne, der styrede 
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regeringsgrundlaget i hus.” Artiklen afsluttes med kroningen af MV: ”Hun og De Radikale var i 

2006-2007 afskrevet, men endte alligevel som ’dronning Margrethe’ i 2011.” Et andet eksempel på 

dette fokus, der retter sig mod personer, er Berlingskes artikel fra 19.03.12: ”Kommentatorer: 

Bagholdsangreb på Thorning.”  

 

Med ovenstående eksempler, samt på baggrund af de tidligere iagttagede udsagn, som 

eksempelvis overskriften ”Helle ydmyger Villy,” tegner der sig et billede af, at, hvis en information 

kan kobles til en specifik person, så giver det værdi og gør den netop iagttagelig som information i 

den journalistiske praksis. Således kan det iagttages, at der til iagttagelse af information skelnes ud 

fra, hvorvidt den pågældende kommunikation kan attribueres til en specifik person eller ej og 

derved skabe identifikation for modtageren på baggrund af personificeringen. I forbindelse med 

sin undersøgelse af nyhedskriterierne udtrykker Luhmann dette fokus på personer og konkrete 

aktører således: ”In order to make norm violations recognizable, but also to make it easier for the 

reader/listener to form an opinion, the media favour attributing things to action, that is actors” 

(Luhmann, 2007, s. 31). 

 

På baggrund heraf opstilles endnu et muligt program for iagttagelse: Information som kan 

attribueres til og identificeres via en person / og information, som ikke kan attribueres til en 

person.  
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Dette program for identifikation igennem personificering lader sig samtidig iagttage i en anden 

form, nemlig i et fokus på den enkelte borger og dennes oplevelse med betalingsringen. I artiklen 

”I Skoda langs betalingsringen” fra Weekendavisen 13.01.2012 ser man på hver enkelte borger 

langs betalingsringen og søger forklaring gennem det, som underrubrikken beskriver som: 

”Cafeteriaindehaveren, borgmesteren, ekspedienten, tivolidirektøren, kroejeren, 

gymnasielæreren, fodboldlederen, moderen og andre beboere på strækningen fra Hvidovre til 

Hellerup fortæller fra hverdagen.” Her bruges personificeringen semantisk til at skabe 

genkendelighed og gøre sagen identificerbar og mere konkret og mindre uoverskuelig, som fx idet 

journalisten skriver: ”Den unge ekspedient Sara Laustsen siger, at der er gratis refill og spørger, om 

osten skal være stærk eller mild? Lige uden for cafeteriets vinduer begynder den pt. mest 

sandsynlige linjeføring for den københavnske betalingsring.” Her ses det, at ved at skelne mellem 

information som er personificeret og ikke personificeret, gives der i formidlingen af 

betalingsringen plads til kommunikation om ekspedienten og hendes vaner. Eller som når et citat 

fra kokken på samme cafeteria indledes med: ”Den kronragede kok Jan Larsen siger hen over 

disken, mens han tjekker råvarerne til dagens ret, medisterpølse: ’Den der betalingsring er noget 

værre gejl. Jeg håber altså ikke, at den bliver til noget. Det vil jo skade erhvervslivet og bare give 

mere trafik, mere udenomskørsel, andre steder.’ Og kokken har en pointe. Eksperter fra DTU 

Transport har analyseret de forskellige forslag til kørselsafgifter og betalingsringe” 

(Weekendavisen, 13.01.2012).  

 

I ovenstående kan man iagttage de semantiske muligheder, som fremkommer i direkte relation til 

den personificerede distinktion i form af kokken Jan og hans rutiner, men samtidig muliggøres 

også en anden iagttagelse, nemlig hvordan programmet tillader en helt anden semantik, nemlig en 

mere videnskabsorienteret formidling i form af informationen omkring DTUs analyse af de mulige 

forslag til en betalingsring.   

 

Det semantiske begrebsreservoir er altså muliggjort af det personorienterede program, og vi 

finder det ligeledes i artiklen ”I en taxa” fra Berlingske 17.09.2011. Her formidles betalingsringen 

fra taxachaufføren Lenes synspunkt og indledes med: ”Lene Mortensen sidder bag rettet i vogn 

563 foran Hovedbanegården” – og regeringens valgløfter, herunder betalingsringen og landets nye 
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statsminister, gennemgås fra for- og bagsædet i taxaen: ”Jeg kan ikke snuppe hende. Det er vi alle 

sammen enige om, dem jeg kender. Jeg ved godt, at hun er dygtig. Lars Løkke kunne jeg godt lide,” 

fortæller den tidligere bankansatte Doris Andreasen fra bagsædet af taxaen. Hun efterfølges i 

taxaen af bioanalytikeren, hvis fortælling om, hvad han gerne vil opnå med den nye regering, 

blandes med informationer om taxachaufføren Lenes hund: ”Bioanalytikeren: Jeg ønsker mig 

bedre skoler og sygehuse. Der er meget at fortælle om gadekrydset Emma. For eksempel dengang 

den meget fine dame på Amager Strand ville vide, hvilken race Lene Mortensens hund tilhørte.”  

 

3.5  DEL KONKL USI ON  

I analysen stillede jeg skarpt på iagttagelsen i den journalistiske praksis med fokus på, at der 

igennem iagttagelsen træffes et valg. Jeg har nu ved hjælp af form- og semantikanalyse iagttaget, 

hvordan den journalistiske praksis iagttager igennem sin distinktion ved hjælp af forskellige 

programmer. Den journalistiske praksis iagttager information, hvilket sker igennem forskellige 

fremstillingsformer. Der er altid tale om, at det, som kommunikeres af den journalistiske praksis, 

er iagttagelig som information, som omverdenen efterfølgende har mulighed for at knytte an til 

som en nyhed. Men der er også tale om, at denne information lader sig iagttage som information 

af det journalistiske system igennem forskellige programmer, hvilket giver forskellige semantiske 

mulighedsbetingelser for anknytning i den videre kommunikation. 

  

På den måde synes det, at medierne i sin praksis benytter den indledende distinktion  

Information /ikke information til at udelukke det, som står på systemets anden side, altså det som 

systemet ikke kan knytte an til som information. Men at den indledende distinktion ikke stiller et 

tilstrækkeligt begrebsreservoir til rådighed for at det journalistiske system kan kommunikere, og i 

stedet tages programmer, som skærper systemets iagttagelse, i brug til at iagttage kommunikation 

som information.  
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4. Analyse: Den journalistiske praksis og proces for selektion 
Så må jeg sige til ham, at … så synes jeg ikke, at der er nogen historie … Jeg sagde også til 

journalisten, at du kan prøve at se om TV2 har den i aften, og har de ikke det, så vil jeg da ikke 

afvise at vi kan bruge den i morgen”(redaktør citeret i Bag om nyhederne). 

 

I den forudgående analyse iagttog jeg, hvordan den journalistiske praksis benytter programmer til 

at iagttage og udføre operationer i et forsøg på at skabe et nyhedsbillede, som er håndgribeligt og 

kan forstås af flest mulige modtagere.  

 

På baggrund af iagttagelserne i den forrige analyse undersøger jeg i dette afsnit den praksis, som 

ligger bag ved de iagttagende iagttagelser samt programmerne for iagttagelse. Indeværende afsnit 

skal kaste fornyet lys over, hvordan den journalistiske praksis opererer med særligt fokus på, 

hvordan denne praksis skaber mulighedsbetingelser for demokratisk deltagelse. Her finder en 

yderligere kobling mellem Bourdieus praksisbegreb og Luhmanns systemteori sted, som skal skabe 

en form for gensidig provokation og efterfølgende refleksion over iagttagelsen. Desuden indhenter 

jeg yderligere empirisk materiale fra Ida Schultz nyhedsetnografiske analyse.   

 

Jeg påbegynder analysen med at gå tilbage til selektionen i den journalistiske praksis. Med form- 

og semantikanalysen i den forrige analyse var det empiriske nedslagspunkt den i aviserne bragte 

information om betalingsringen, og afsnittet indeholdt altså en iagttagelse af den journalistiske 

praksis igennem de programmer, den journalistiske praksis benytter til iagttagelse. Fokus for 

analysen i dette afsnit er derimod på processen for operation i den journalistiske praksis, og for at 

udbygge iagttagelsen inddrages derfor en nyhedsetnografisk analyse af redaktionen på DR1s TV-

Avis. Ligeledes inddrager jeg her de to teoretikeres egne analyser af journalistikken. 

 
Tager man udgangspunkt i den første analyse via form- og semantikanalysen af det empiriske 

nedslagspunkt, kan man se, at den journalistiske praksis gør sagen om betalingsringen iagttagelig 

og derved kommunikerbar via brugen af programmer, som muliggør et særligt begrebsreservoir. 

En sag, som er svær at kommunikere, gøres iagttagelig for systemet og gøres mere tilgængelig, 

forståelig og nemmere at kommunikere via forskellige virkemidler. Virkemidlerne opstår på 

baggrund af det program for iagttagelse, som den journalistiske praksis i det pågældende tilfælde 
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iagttager igennem.  Men samtidig bliver det også tydeligt i analysen, hvordan den journalistiske 

praksis igennem sin operation samtidig udelader anden information.   

4.1 Manden på gaden og åbning af den journalistiske 
praksis  

I den første analyse så vi, hvordan kommunikation om betalingsringen blev formidlet igennem 

blandt andet kokken Jan og taxichaufføren Lene. Ligeledes så vi, hvordan de interpersonelle 

relationer imellem blandt andre Villy Søvndal og Helle Thorning-Schmidt og Helle Thorning-

Schmidt og Margrethe Vestager lod sig iagttage i formidlingen. Som beskrevet i den forbindelse 

gøres dette for, at informationen bliver lettere tilgængelig for modtagerne, i disse tilfælde 

avisernes læsere, som skal danne sig en holdning om tingene.  

 

Forudsætningen for, at læseren er i stand til at danne sig en mening igennem det benyttede 

program, må være, at der i første omgang er tale om, at den pågældende læser bliver modtager. 

Det bliver hun ved at læse artiklen og knytte an til kommunikationen for derefter at være i stand 

til at forholde sig til den og danne sig en holdning. Der ligger i den journalistiske praksis et formål 

om at gøre informationen så forståelig som muligt for flest mulige: ”The principle of selection now 

seems to be that these requirements are intensified for the purposes of the mass media and that 

more attention must be given to making the information readily understandable for the broadest 

possible circle of receivers” (Luhmann, 2000 s. 27).  Selektionen sker således med det klare formål 

at gøre det kommunikerede lettest tilgængeligt for flest mulige modtagere. Læseren vænnes til 

nyhedsformidlingen igennem den benyttede distinktion, og der sker en gensidig 

forventningsdannelse, som medfører, at selektionen (valget som i indledningen til den første 

analyse er beskrevet som ”det som der vælges at bringes”) skjules for det blotte øje. Dette udgør 

iagttagelsen på første orden.  

 

For at sikre den brede tilgængelighed i det kommunikerede benytter den journalistiske praksis, 

som ovenstående eksempler viser, personificering til at sikre bred anknytning til 

kommunikationen. Den samme praksis kan iagttages i den nyhedsetnografiske analyse, hvor 

programmet ligeledes lader sig iagttage. Her handler det om en konflikt mellem nogle borgere, 

som har lagt nyt tag, som ikke lever op til reglerne e i den pågældende lokalplan, og det er derfor 
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blevet pålagt dem af myndighederne at ændre det. Historien ender dog med at blive droppet, da 

der ikke er nogen ”på gaden,” som vil kommenterer historien. Redaktøren forklarer:  

”Så må jeg sige til ham, at ’hvis du ikke har nogen mennesker fra gaden, der 

forholder sig til det, nogen af dem som er blevet ramt, så synes jeg ikke, at der er 

nogen historie.’ Så er det i hvert fald ikke en historie, jeg vil have. Jeg synes ikke, at vi 

bare kan lave en historie med en kommentar fra (myndighederne) … Jeg sagde også 

til journalisten, at ’du kan prøve at se om TV2 har den i aften, og har de ikke det, så 

vil jeg da ikke afvise at vi kan bruge den i morgen”(Schultz, 2006 s. 140).  

 

Her ender historien med at blive droppet, fordi der ikke er nogen, ”som forholder sig” til historien. 

Der er ingen personificering, som kan gøre historien identificerbar for modtagerne.  

 

Samtidig er det tydeligt her, at historien i første omgang iagttages som information, og en 

journalist sættes til at producere et indslag – men historien udskilles, fordi informationen ikke 

indeholder personlig identifikation. På Berlingskes redaktion havde man i lighed valgt 

taxachaufføren Lene som bærende element, og på Weekendavisens redaktion var historien 

ligeledes afhængig af, at man fandt et passende persongalleri langs betalingsringen, som vel at 

mærke var villige til at udtale sig.   

 

Herved kan man iagttage en genindtrædelse af den systemdefinerende distinktion, hvor 

programmet for personlig identifikation benyttes til at selektere ved genindtrædelsen af 

distinktionen på systemets inderside.  
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Men den systemdefinerende distinktion viser sig at være utilstrækkelig for, at den journalistiske 

praksis kan identificere en kommunikation som information, der viderekommunikeres og som der 

kan skabes anknytningsmuligheder til. 

 Genindtrædelsen lader sig iagttage, ved iagttagelsen af at den journalistiske praksis selekteres på 

indersiden af systemet. Med ovenstående citat kan man se, at information identificeres som 

information igennem de tilstedeværende programmer, men den bringes og kommunikeres ikke af 

systemet som information med dertil følgende anknytningsmuligheder. Men kommunikationen 

forkastes heller ikke som information, og der er ingen ydre meningsgrænse, som adskiller 

kommunikationen fra at være information. Dermed kan en selektion, i form af en genindtrædelse 

af det journalistiske systems kode information/ikke information, igennem empirien iagttages på 

indersiden af systemet.  

 

 

Den manglende ydre meningsgrænse lader sig ligeledes iagttage igennem redaktørens refleksion 

over en mindre historie om et nyt lovforslag, der skal beskytte pelsdyr: ”Det er også en ny historie, 

den er bare ikke så skarp, og det er heller ikke så stor en historie … Det er en historie man kan lave 

eller lade være – og hvis jeg havde haft noget bedre, havde jeg gjort det” (Schultz, 2006 s. 152). En 

historie vælges, fordi der den dag ikke er andre nyheder, men den kunne lige så godt have været 

fravalgt.  Eller når en journalist senere på redaktionsmødet foreslår en historie om 

netværksgrupper, som handler om, at mange frivillige arbejder med integration af indvandrere – 

han får følgende kommentar: ”Den ligger lige lovligt meget op ad MENTOR-historien. Til i morgen, 

måske” (Schultz, 2006 s.43). 
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4.2  DEN KOMPLEKSITETSREDUCERENDE PRAKSIS  

Til at forstå denne genindtrædelse vil jeg træde et skridt tilbage og søge hjælp fra begrebskassen 

og kompleksitetsbegrebet, der er beskrevet af Luhmann som følger: ”My point is simply that both 

notions of complexity based on operation and observation respectively, enforces selectivity. 

Complexity thus means that every operation is a selection (Luhmann, 1985, s. 101). Kompleksitet 

opstår, når der er mere end én mulighed til rådighed, og det er virkningen af, at alle operationer 

og iagttagelser bygger på og reproducerer en tvungen selektion. Kompleksitet er således alle de 

muligheder, som systemet har til rådighed, og at reducere kompleksitet er ensbetydende med at 

reducere de tilstedeværende muligheder: ”Hvad betyder formlen: kompleksitetsreduktion? 

Reduktion af kompleksitet betyder indskrænkning eller formindskelse af mængden af de mulige 

tilstande eller begivenheder. Sociale systemer reducerer verdenskompleksiteten ved at udelukke 

muligheder” (Kneer & Nassahi, 1997 s. 45).  

 

Genindtrædelsen kan altså iagttages som et virkemiddel til, at systemet kan skabe en yderligere 

kompleksitetsreduktion, idet selektionen gentages på indersiden, hvorved mulighedsrummet 

mindskes. Dermed kan den journalistiske praksis ses som kompleksitetsreducerende, om end det 

er vigtigt at pointere, at der kun er tale om en reduktion af kompleksitet på niveau af iagttagelse 

på første orden. Der er kun tale om, at kompleksiteten skjules, og det er ikke en egentlig reduktion 

af kompleksitet. Så selvom det med det blotte øje kan virke anderledes, idet der opnås viden om 

verden, skal det holdes for øje, at den kompleksitetsreducerende praksis ikke reducerer 

kompleksiteten og mindsker usikkerheden – tværtimod: ”News generates and reproduces future 

uncertainties – contrary to all evidence of continuity in the world we know from daily perception” 

(Luhmann, 2007, s. 35). Reduktion af kompleksitet på første orden skærpes via brugen af en 

genindtrædelse, som derved skaber mulighedsbetingelser og samtidig udelukker andre 

muligheder og således mindsker mængden af mulighedsbetingelser for kommunikationen, så det 

på den måde syner, at kompleksiteten mindskes.   
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Til at visualisere dette kan følgende procesmodel opstilles for den kompleksitetsreducerende 

praksis, hvor selektionen gentages: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vil sige, at konstruktionen af begrebet den kompleksitetsreducerende praksis dækker over en 

iagttagelse af den dobbelte reduktion af kompleksitet, som sker ved brugen af genindtrædelsen i 

den journalistiske praksis.  

Det er eksempelvis, hvad vi ser, når programmet for konflikt bruges til at iagttage genindtrædelsen 

på indersiden af information / ikke information. Som observeret i den nyhedsetnografiske analyse, 

hvor en journalist siger: ”Når konfliktstoffet får så stor vægt, skyldes det først og fremmest det 

helt grundlæggende forhold, at begivenheder, der udfordrer det fælles værdigrundlad og som 

derfor ofte vil indeholde et konfliktelement, som udgør det centrale nyhedsstof. Konflikter er 

desuden lette at identificere” (Schultz, 2006 s. 61).  
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Hvilket muliggør en kommunikation af sagen om betalingsringen, hvor den enkelte journalist og 

derefter læser forholder sig til konfliktelementet, uden at skulle forholde sig til yderligere 

kompleksitet, og tillægger sagen om betalingsringen mening ud fra det semantiske 

begrebsreservoir muliggjort af det konfliktorienterede program.  

 

Nyheden er det, som kommunikeres på baggrund af den dobbelte reduktion i den 

kompleksitetsreducerende praksis. Det er det, som bringes igennem distinktionen og dens 

genindtræden. Det bliver derved muligt at knytte an til både informationen og det semantiske 

begrebsreservoir, som er brugt til at kommunikere informationen som nyhed. Dette medfører, at 

programmet for iagttagelse af information som bringes, reproducerer sig selv og muliggør nye 

anknytningsmuligheder.  

 

Samtidig lader den kompleksitetsreducerende praksis, med genindtrædelsen på systemets 

inderside, sig tydeligt iagttage som værende en distinktion på indersiden. Godt nok falder den 

tidligere beskrevne historie, hvor lokalplanen ikke var blevet fulgt, som en information, der skulle 

bringes, da det ikke var muligt at få personificeret historien med lokale borgere. Men den 

udelukkes ikke, idet redaktøren åbner for at bringe den dagen efter. At redaktøren på samme tid 

betegner det som en ikke tilstedeværende historie og åbner for at bringe den dagen efter, vidner 

om, at der stadig er tale om den markerede side af distinktionen information/ikke information og 

at den ydre meningsgrænse ikke har ændret sig.  Ved at formidle betalingsringen igennem den 

personfikserede genindtrædelse kan det derved iagttages, hvordan den journalistiske praksis 

søger at reducere kompleksiteten i informationen, hvis kompleksitet allerede er reduceret i 

relation til den indledende distinktion mellem information og ikke information. 

 

På baggrund af ovenstående vil jeg udfolde og afprøve iagttagelsen af den 

kompleksitetsreducerende praksis som en dobbelt reduktion af kompleksitet. Den finder sted i 

form af en genindtrædelse, på indersiden af systemet, som selekterer imellem 1) information som 

bringes og som det er muligt for omverdenen at knytte an til, og 2) information som ikke bringes, 

og som det derved ikke er muligt at knytte an til. Man skal dog tage forbehold for, at der i minimal 

grad er mulighed for at knytte an til information, som ikke bringes, hvilket dette speciale kan ses 
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som et eksempel på. Mediernes funktion og definition taget i betragtning er der dog tale om en så 

lille anknytningsmulighed, at den hører udenfor den journalistiske praksis funktion. 

 

Iagttagelsen af selektionen på indersiden tydeliggøres ligeledes igennem følgende eksempler fra 

den nyhedsetnografiske analyse, hvilket muliggør en iagttagelse af den kompleksitetsreducerende 

praksis som gennemgående i den journalistiske praksis. På en gennemgang af et 

morgenredaktionsmøde på TV-Avisen fremgår følgende beskrivelse af en kommunikation om, at 

et stigende antal lokale tankstationer lukker: ”(TANKSTATIONER LUKKER) stammer fra i går. 

Tankstationer, der lukker i mindre byer. Indslaget er lavet færdigt. Måske skal det gemmes til 

weekenden?” (Schultz, 2006 s.41). Det er her værd at bemærke, at informationen allerede er 

færdigproduceret som et nyhedsindslag, men alligevel ikke nødvendigvis betragtes som 

information, der skal bringes. Dog viser den endelige rækkefølge for nyhedsudsendelsen 18.30, at 

indslaget ikke blev forkastet, men endte tilbage på den markerede side som en del af den bragte 

information i TV-Avisen 18.30 (se Schultz, 2006  s. 132 for den endelige rækkefølge).  

Et andet eksempel fremstår af redaktørens gennemgang af den endelige rækkefølge for TV-Avisen: 

”Det vil så sige, at ti minutter før udsendelsestidspunktet, der må jeg konstatere, at vi er 

halvanden til to minutter for kort ... Jeg har stadig en [historie] i baghånden. En historie som 

korrespondenten havde lavet i går fra Berlin, som jeg slet ikke fik plads til i går, og som sagtens 

kunne bruges i dag” (Schultz, 2006, s. 138). Det kan således iagttages, at der på indersiden af 

systemet figurerer forskellige ”nyheder,” som ikke er sikre på at ende på den markerede side som 

information, der bringes, hvorved den dobbelte reduktion igen bekræftes. Et indslag kan være 

færdiglavet og i første omgang behandlet som information, idet redaktøren og journalisten, som 

repræsentanter for den journalistiske praksis, ellers ikke ville være i stand til at iagttage og 

forholde sig journalistisk til det, men indslaget ender på den umarkerede side af genindtrædelsen. 

 

Samtidig kan der i ovenstående citat iagttages et nyt program for selektion: Specifikke krav og 

formalia til, hvor lang udsendelsen skal være, ligesom der i avisen vil være krav til, hvor meget 

spalteplads avisen har, osv.  Men som beskrevet foregår iagttagelsen via programmet på 

indersiden af systemet, og den pågældende information iagttages af systemet som information, 



63 4. Analyse: Den journalistiske praksis og proces for selektion 
 

 63 

uanset om den bringes eller ej, og er altså inden for den ydre meningsgrænse. Men informationen 

er ikke nødvendigvis på den markerede side – det er ikke nødvendigvis information, som bringes. 

 

Selektionen internt i systemet, hvor information skifter mellem den markerede og umarkerede 

side internt i systemet, lader sig ligeledes iagttage i følgende gennemgang af den rækkefølge, som 

TV-Avisen på deres redaktionsmøde lægger for aftenens program: ”Hvis vi sammenligner 

morgenens tavle og den foreløbige rækkefølge, som den så ud lidt i 11 om formiddagen, er der 

allerede sket et par store skift: Tre historier er ikke længere på rækkefølgen.” Inden for en enkelt 

time er tre historier altså gået fra at være på den markerede side af genindtrædelsen til ikke 

længere at være det, uden dog nødvendigvis at være forkastet som nyhed, hvilket minder om 

eksemplet med historien om de lokale tankstationer. 

 

4.2.1 Kompleksitet i nutiden 
Luhmann bygger sin samfundsteori på, at overgangen til det moderne samfund, den funktionelle 

samfundsdifferentiering, har medført en stigning i samfundets kompleksitet. At medierne i 

stigende grad beskæftiger sig med kompleksitetsreduktion, er derfor en naturlig følge af den 

stigende kompleksitet i samfundet: ”Indeed, we have to pay for our world either with instability or 

with uncertainty: we have no access to stable certainty” (Luhmann, 1985, s. 102) – og han uddyber 

med at pointere, at kompleksitet er det naturlige resultat af evolutionen: ”Complexity is simply the 

epigenetic result, and in fact the only recognizable direction, of evolution. In an evolutionary 

perspective meaning has to be understood as the medium of condescending forms of operations 

coping with complexity that itself takes on the form of meaning” (Luhmann, 1993 s. 494-495).   

 

Kompleksiteten er ifølge Luhmann uundgåelig og har været støt voksende i takt med udviklingen 

af det moderne samfund. Sådan at det i dag i det moderne nutidige samfund virker uundgåeligt, at 

der i en hvilken som helst form for social relation er kompleksitet til stede: ”Det er evident, at et 

traditionelt samfund udviser en betydelig ringere grad af kompleksitet end det moderne 

verdenssamfund i dag” (Kneer og Nassahi, 1997 s. 117). 

I den moderne verden er valget således ikke kun en mulighed, men en nødvendighed, og valget 

kunne altid være truffet anderledes:  
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”Moderniteten er for Luhmann i sidste instans omgangen med den erfaring, at alt også 

kunne være anderledes (kontingens), men at det alligevel indstiller sig på de empiriske 

operationer (iagttagelser) og kommunikationer (handlinger), som vi iagttager. 

Modernitetens grundoperation er iagttagelse af anden orden, som muliggør operativ 

autonomi i de forskellige funktionssystemer: … i det politiske system sker det ved hjælp af 

iagttagelsen af den offentlige mening, som ikke er andet end iagttagelsen af politik gennem 

dets publikum” (Kneer & Nassahi, 1997 s. 157).  

 

Det er denne kontingens, som betyder, at kompleksiteten med den kompleksitetsreducerende 

praksis kun reduceres på første orden, og det er den, som den dobbelte reduktion samtidig 

forsøger at dække over. Vi forsøger konstant på at producere sikkerhed i en kompleks verden, 

usikkerhed er ifølge Luhmann en pris, som den moderne verden har måttet betale for sin stadige 

udvikling – sikkerhed er en umulighed i den moderne verden. Dette sker samtidig med, at der i 

forsøget på at rette op på den manglende sikkerhed konstant reproduceres kompleksiteten og den 

manglende sikkerhed.   

Med den dobbelte reduktion følger en gentagelse af selektionen og fravalget, og den journalistiske 

praksis forsøger at dække over usikkerheden, der ligger i, at den valgte distinktion og programmet 

til iagttagelse af denne altid er kontingent, ved at skabe ny realitet og altså producere nye nyheder 

igennem den kompleksitetsreducerende praksis og dobbelte selektion: ”In the process of 

producing information, the mass media simultaneously set up a horizon of selfgenerated 

uncertainty which has to be serviced with even more information” (Luhmann, 2007 s. 82).  Dette 

ses i den foregående analyses gentagne iagttagelse af brugen af boksemetaforen, hvor 

reproduktionen af genindtrædelsen konstant forsøger at dække over distinktionens kontingens. 

 

Dette konstante forsøg på at dække kontingensen og reducere kompleksiteten lader sig også 

iagttage semantisk ved kommunikationen igennem vedtagne tanker, ting som vi allerede ved eller 

hvis rammer vi i hvert fald allerede kender: ”Tanker som alle tager til sig, banale, konventionelle 

og almindelige ideer; men det er også tanker der, når de når dig, allerede er ’ankommet’” 

(Bourdieu, 1998, s. 31.). Et eksempel herpå er brugen af kendte metaforer som eksempelvis 

bokseringen i ovenstående analyse eller iagttagelse igennem den personorienterede distinktion, 
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som dermed åbner for et semantisk brug af eksempelvis det, at der er refill på kaffen og medister 

på menuen. Herved gøres den pågældende information nemmere genkendelig og, for at blive i 

cafeteriasproget, nemmere at sluge. Igennem den kompleksitetsreducerende praksis bruger den 

journalistiske praksis genindtrædelsen på indersiden af distinktionen information / ikke 

information, altså den markerede side ”information,” til at skabe et semantisk begrebsreservoir, 

som giver mulighed for anknytning via vedtagne tanker.  

 

4.2.2Hvordan selekterer den kompleksitets reducerende praksis? 
Når den indledende distinktion har vist sig ikke at være i stand til at skabe de 

anknytningsmuligheder, som der er brug for til at kunne formidle informationen som nyhed og 

reproducere og opretholde systemet, er det helt nærliggende at spørge, hvordan lader det sig 

gøre at lave selektionen på den markerede side af den konstituerende distinktion?  

I ovenstående kunne det gentagne gange iagttages, hvordan både program for personlig 

identifikation og konflikt benyttes som program for selektion til genindtrædelsen. Og i følgende 

begrundelse fra redaktøren på TV-Avisen for at bringe en historie om en pædofiliring. der benytter 

danske regler til at udbrede deres hjemmeside globalt, kan vi se, hvordan den interne selektion 

knytter særligt an til nogle programmer: ”Det er en historie, som har en – jeg vil ikke sige høj 

identifikation – men det er en historie, folk forstår og er med på lige med det samme, mere end 

hvis det fx vandmiljødirektiver. Den her taler lige ind til noget, den rammer noget” (Schultz, 2006 

s. 149). Selvrefleksivt siger redaktøren dog om historien: ”Historien er jo ikke den optimale historie 

– det er lidt på trods, det skal jeg blankt erkende. På en anden dag ville den sandsynligvis være 

langt nede i udsendelsen. Sådan er det jo, sådan er vilkårene.” (Schultz, 2006 s. 149).  Historien 

ender altså på bekostning af andre historier som bragt historie og endda som tophistorien,  

 

Med den nyhedsetnografiske analyse kan et nyt program iagttages. Programmet går på, hvorvidt 

mediet er ene om at have historien, og om det er en historie, mediet selv har fundet: Et program 

for eksklusivitet.  

Programmet påpeges endvidere som en væsentlig selektionsfaktor:  

”Der kan være forskellige kriterier. Der kan være en ren solohistorie. Fx har vi afsløret at 

(fortæller om en historie). Det har vi gjort meget ud af, fordi det var os, der havde fundet 
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ud af, at der var et problem. Du kan ikke komme og overbevise mig om, at det er verdens 

største problem. Men vi har prioriteret den højt, og vi har også fået ændret noget, det er 

fint. Vi har været med til, at der er blevet lavet et politisk indgreb, og det kan være, at de 

her mennesker, som muligvis er ramt, får det lidt bedre på grund af det, vi har gjort. Det er 

også fint, det er vi også sat i verden for. Men det er stadigvæk et meget, meget smalt, lille 

område, som ikke berører ret mange, og det er ikke verdens største uretfærdighed. Der er 

sikkert større uretfærdigheder også i det danske samfund end den” (Schultz, 2006 s. 171). 

 

Citatet her er relevant, fordi det ikke blot viser, at programmet for selektionen i den journalistiske 

praksis, her programmet for eksklusivitet i form af TV-Avisens egen historie, nogle gange kun har 

relevans for det pågældende medie selv og ikke er i relation til systemets kode information/ikke 

information. Men samtidig viser citatet også, at medierne spiller en særlig rolle i relation til den 

realitet, der skabes og de anknytningsmuligheder, dette giver.  

 

Citatet viser at, på baggrund af programmet for eksklusivitet prioriteres en solohistorie.  Nyheden 

er om et muligt mindre samfundsproblem, og var nyheden kommet fra Ritzau eller eksempelvis 

den regionale avis i området, var det muligvis ikke blevet iagttaget som information der skal 

bringes. Men da den lever op til programmet for eksklusivitet, bringes historien, hvilket medfører, 

at det politiske knytter an til nyheden og laver et politisk indgreb. Den journalistiske praksis har 

derved skabt en realitet, som medfører et politisk indgreb og en mulig ændret hverdag for de 

involverede borgere. Det er dog ikke muligheden for denne effekt, som har medført, at historien 

bringes. Historien bringes, fordi den via programmet for eksklusivitet kan iagttages som 

information, der skal bringes, idet der er tale om en solohistorie.  

 



67 4. Analyse: Den journalistiske praksis og proces for selektion 
 

 67 

Følgende udsagn er et andet eksempel på programmet for eksklusivitets indflydelse på 

selektionen i den journalistiske praksis: ”Det kan godt være, at der er en historie, der er mere 

væsentlig, altså ud fra de almindelige nyhedskriterier, så burde den måske ligge i toppen, men 

fordi vi har en god solohistorie, så lægger vi den i toppen, fordi så kan vi brande os – som det er 

blevet så populært at sige – bedre” (Schultz, 2006 s. 173) – og endvidere: ”Men hånden på hjertet 

- og det tror jeg ikke, at jeg generer nogen ved at sige – mange af de solohistorier, både på tv og i 

aviser, mange af dem er ikke de store afsløringer, det er ikke de historier, du kan måle. Det er jo 

døgnfluer. Er der nogen, du kan huske om en uge?” (Schultz, 2006 s. 173). 

 

Her tages i selektionen højde for mediets branding og positionering, og det er et fokus, som 

Bourdieu i sin analyse tillægger stor værdi, idet han ser seertallet og dermed omverdenens agtelse 

af mediet som en væsentlig faktor for selektionen: ”Journalistikkens univers er et felt, men et felt 

som via salgs- og seertalssystemet er underlagt det økonomiske felts tvang” (Bourdieu, 1998, s. 

62).  Og konsekvensen ved en praksis med fokus på seertal er Bourdieu ikke bleg for at fremlægge, 

og som retorisk svar til de, som mener, at seertal er udtryk for den demokratiske borgers valg, 

siger Bourdieu: ”Men seertallet er udtryk for markedets, økonomiens godkendelse, dvs. for en 

ydre og rent kommerciel lovmæssighed, og på kulturens område svarer underkastelsen under 

kravene fra dette marketingsredskab til den meningsmålingsstyrede demagogi på det politiske 

område. Det seertalsstyrede fjernsyn er med til at belemre den formodet frie og oplyste forbruger 

med markedets tvang” (Bourdieu, 1998, s. 78).  

 

På baggrund af autopoesis begrebet tager Luhmann tager derimod ikke højde for hverken 

systemets branding eller positionering i relation til omverdenen, og programmet for eksklusivitet 

kan derved iagttages som en blind plet for Luhmann.  

 

Luhmann og Bourdieu er således ikke enige om, hvor den udefrakommende påvirkning kommer 

fra og ej heller dens omfang. For hvor Luhmann mener, at det journalistiske system, trods 

strukturelle koblinger, altid foretager selektionen internt, mener Bourdieu, at det journalistiske 

felt i høj grad er underlagt udefrakommende påvirkning: ”Journalistikkens felt har en karakteristisk 

egenskab: det er meget mere afhængigt af de ydre kræfter end alle de andre kulturelle 



68 4. Analyse: Den journalistiske praksis og proces for selektion 
 

 68 

produktionsfelter … Det afhænger meget mere direkte af efterspørgslen, er måske i endnu højere 

grad end det politiske felt underlagt markedets, folkeflertallets godkendelse” (Bourdieu, 1998 s. 

60-61).   

 

I følge Luhmann vil distinktionen altid være afgørende for selektionen, og sættes der 

spørgsmålstegn ved operationen, styrker det kun distinktionen: ”It is in this suspicion of 

manipulation that the code values of information and non-information return to being a unity” 

(Luhmann, 2007 s. 40). Uanset hvad, kan systemet ifølge Luhmann altid referere tilbage til den 

indledende distinktion mellem information og ikke information.   

Med dette in mente rejser der sig i relation til systemteorien på baggrund af de hidtidige 

iagttagelser et spørgsmål til videre refleksion: Hvis systemet bruger sin kode som ledestjerne til 

operationen, hvordan foretages selektionen så på indersiden, hvor alt er at iagttage som 

information?  

 

Hvor specialet har svært ved at finde svar hos Luhmann, muliggør Bourdieu og inklusionen af det 

relationelle element i den journalistiske praksis en iagttagelse heraf. Ved Bourdieus inklusion af 

handling i form af habitus i praksis fastslår Bourdieu, at vi ikke kan lade ”forklaringen” alene være 

distinktionen, som operation eller praksis bygger på. Der er altid mere på spil. Helt specifikt siger 

Bourdieu om habitus’ indvirkning: ”… er de også selv aktive bærere af distinktioner og er med til at 

sætte en skelnen igennem. De sætter forskellige differentieringsprincipper i værk eller benytter sig 

på forskellige måder af fælles differentieringsprincipper” (Bourdieu, 1997, s. 24). Dette muliggør 

en iagttagelse af, at selektionen også foretages ud fra, hvilket program for iagttagelse, som I det 

givne rum og tidspunkt giver mest anerkendelse.  

 

Et eksempel på relationen mellem programmerne og den interne hierarkisering ses bl.a. igennem 

det tidligere citat om en bragt information, der endte med et lovindgreb. Her spiller den 

journalistiske praksis en stor rolle i relation til det politiske, men jf. det journalistiske systems 

systemdefinerende distinktion, er det ikke det, som der selekteres ud fra. Det udtrykkes i følgende 

citat fra en journalist, som udtaler sig om eksklusivitetsprogrammet: ”Man kan godt sidde og sige 

’Det her burde hele befolkningen vide.’ Men alene det, at fordi en af aviserne har skrevet det for 
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en måned siden, så bringer vi det ikke – det er egentlig et lidt mærkeligt kriterium (red. Aktualitet 

og eksklusivitet). Men så er det ikke nogen nyhed” (Schultz, 2006 s. 158). Journalisten ser den 

pågældende kommunikation som noget, hele befolkningen burde vide, men fordi andre medier 

tidligere har skrevet om det, kan det ikke iagttages som information, der skal bringes.  

 

Her tilsidesættes de traditionelle nyhedskriterier til fordel for programmet for eksklusivitet, og det 

er, som Bourdieu påpeger, en konsekvens ved programmet for eksklusivitet: ”De seriøse 

journalister og aviser mister deres aura og selv tvinges til at gøre indrømmelser til markeds- og 

marketingslogikken, der er indført af det kommercielle fjernsyn, og til det nye legitimationsprincip 

som består i anerkendelse via mængde og mediesynlighed” (Bourdieu, 1998, s. 88). 

 

Endvidere problematiserer Bourdieu den journalistiske praksis for dens higen efter solohistorier. 

Programmet har ifølge Bourdieu en banalisering som konsekvens: ” or at være den første til at se 

eller vise noget, er man parat til næsten hvad som helst, og da man gensidigt kopierer hinanden 

for at komme foran de andre, lave tingene før eller anderledes end de andre, ender man med alle 

sammen at lave det samme; jagten på eksklusiviteten, der andre steder, på andre felter, 

producerer originalitet, særegenhed, munder her ud i uniformering og banalisering” (Bourdieu, 

1998, s. 21). 

 

Dette leder analysen videre til at se på den journalistiske praksis i et samfundsperspektiv. Inden da 

skal det dog i relation til programmet for eksklusivitet understreges, at programmet er svært 

iagttageligt alene med form- og semantikanalysen, og programmet er således et eksempel på de 

mulige iagttagelser, som konstruktionen af analysestrategien med koblingen af Bourdieu og 

Luhmann muliggør.      
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4.3  I AG TTAGELSE R AF DEN J O URN ALIS TIS KE PRAKS IS  I  S AMFUNDS PERS PEK TI V  

 
Med Bourdieu får vi mulighed for at undersøge den journalistiske praksis’ fravalg nærmere ved at 

søge efter de fravalg, som den kompleksitetsreducerende praksis medfører med fokus på de 

samfundsmæssige muligheds- og umulighedsbetingelser, den kompleksitets-reducerende praksis 

skaber.  

 

Via anden ordens iagttagelsen var det muligt at iagttage fravalget. Fravalget sås fx i forhold til 

miljøtematikken og et muligt løsningsorienteret fokus, hvor man ved at se på konfliktdistinktionen 

over tid kunne iagttage, hvordan miljø var på distinktionens umarkerede side, indtil 

betalingsringen blev skrinlagt. Derfor indgik det ikke som en del af det kommunikerede igennem 

det konfliktorienterede program inden skrinlægningen af betalingsringen. 

 
I den ovenstående analyse så vi, at den journalistiske praksis er i stand til at iagttage information, 

som ikke skal bringes, som information forstået i relation til den ydre meningsgrænse ”ikke 

information.” Informationen ligger i den interne omverden og kan hurtigt indtages på indersiden 

af genindtrædelsen, hvis programmet for formalia omkring en nyhedsudsendelse muliggør det.  

 

Et indslag, som redaktøren vælger ikke at bringe dagen før, og som redaktøren heller ikke 

planlægger at bringe på den pågældende dag, kan pludselig blive relevant igen. Men vi mangler 

klare svar på, hvordan systemet forholder sig til dette og til den interne ”kamp” mellem 

programmerne for selektion på indersiden af den journalistiske praksis. Det tydelige er, at der på 

indersiden sker en yderligere selektion, hvis konsekvens er, at den indledende distinktion i den 

journalistiske praksis ikke er nok til, at dette kommunikeres af systemet som information. 

Mediernes funktion som skabere af den realitet, som samfundet pejler efter og samtidig som 

repræsentant for offentligheden må give anledning til refleksion over, hvorvidt medierne på 

baggrund af den iagttagede praksis er i stand til fuldt ud at varetage den funktion, samfundet 

tildeler medierne.  

 

Særligt i forhold til formidlingen af politik, som betalingsringen må siges at være, frygter den 

journalistiske praksis, at der fra modtagerens side ikke knyttes an til nyheden. Derfor kan behovet 
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for at reducere kompleksiteten og øge interessen igennem den kompleksitetsreducerende praksis 

syne endnu større ved formidlingen af politik. Bourdieu beskriver det således:  

”I et univers der er behersket af frygten for at kede og bekymringen for at underholde for 

enhver pris, må politik nødvendigvis forekomme at være et utaknemmeligt emne som man 

så vidt muligt udelukker fra timerne med de store seertal; det opfattes som et lidet 

ophidsende for ikke at sige deprimerende skuespil, vanskeligt at have med at gøre, og som 

må gøres interessant. Deraf tendensen, som kan iagttages overalt, til mere og mere at ofre 

lederskribenten og den undersøgende reporter til fordel for den underholdende vært” 

(Bourdieu, 1998, s. 104).  

Derefter fortsætter han med at uddybe denne praksis i relation til de kvaliteter, medierne 

favoriserer ved aktørerne: ”at formulere enkle standpunkter i klare brillante vendinger og undgå 

at belemre sig med kompliceret viden (udfra maximet: the less you know, the better off you are)” 

(Bourdieu, 1998, s. 104). Det er et forhold, som jeg vil vende tilbage til i den næste analyse.  

 

Det er iagttageligt på baggrund af både specialets egen analyse af den primære og sekundære 

empiri såvel som via inddragelsen af Luhmann og Bourdieus egne beskrivelser og analyser af den 

journalistiske praksis, at det i den journalistiske praksis ikke er nok at holde sig til den indledende 

distinktion. Et eksempel hvori det klart lader sig iagttage, at den indledende distinktion ikke er 

dækkende, er fra specialets første analyse: Observationen af henholdsvis Berlingske og BT helt 

forskellige iagttagelser af informationen om fagbevægelsens krav om et fradrag, til de, som skal 

passere betalingsringen i arbejdsøjemed. Iagttagelsen leder an til forskellige 

anknytningsmuligheder, hvor BT via det konfliktorienterede program følger op med en artikel om, 

at fradraget vil ødelægge grundlaget for betalingsringen - og Berlingske følger derimod op med en 

artikel om, at erfaringer fra Sverige viser, at netop et fradrag kan øge befolkningens opbakning til 

en betalingsring 

 

Der sker altså en selektion internt i systemet, som er definerende for den journalistiske praksis. 

Men med hvilke konsekvenser?  

At informationen står på den umarkerede side af genindtrædelsen, gør det ikke muligt at iagttage 

på første orden, idet fravalget ikke bliver en del af den mediekonstruerede realitet, samfundet 
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pejler efter, fordi enhver observation eller operation først bliver effektfuld igennem 

mediesystemets operation: ”It can only have an effect if the mass media take up its findings” 

(Luhmann, 2007, s. 90). 

 

Miljøspørgsmålet bliver altså ikke i samme grad en del af den realitet, vi som samfund pejler efter i 

spørgsmålet omkring, hvorvidt der skal være en betalingsring eller ej. Det kommer i stedet til at 

handle om eksempelvis prisen for, hvad det skal koste at køre igennem betalingsringen og i særlig 

grad, hvem der er i konflikt, hvem slås med hvem, hvordan og hvem fører. Det er indhold, som i 

særlig grad bliver relevant i det, som det vælges i stedet for, og som dermed ikke indgår i den 

mediekonstruerede realitet.   

 
For Bourdieu spiller tilvalget af det kompleksitetsreducerende i medierne netop en stor rolle i 

relation til, hvad der vælges fra. Et eksempel på dette findes i Bourdieus beskrivelse af, hvorfor 

sensationsnyhederne er vigtige: ”Ved at lægge vægten på de kulørte nyheder, ved at fylde denne 

kostbare tid med tomhed, med ingenting eller næsten ingenting, holder man de relevante 

informationer på afstand, som borgeren burde være i besiddelse af for at udøve sine demokratiske 

rettigheder” (Bourdieu, 1998 s. 18). De er således kun interessante i kraft af deres umarkerede 

side, altså det fravalg som i stedet skulle have været med til at istandgøre borgeren til demokratisk 

deltagelse.  

 

4.4  DELKONKLUSION 

 
Med en kobling mellem resultaterne fra den form- og semantik-inspirerede analyse og den 

nyhedsetnografiske analyse blev det i analysen tydeligt, at programmerne ikke blot opererer via 

den systemdefinerende distinktion. Der selekteres også på indersiden af systemet, og jeg iagttog 

en genindtrædelse af den systemdefinerende distinktion. Genindtrædelsen havde form af 

distinktionen information som bringes / information som ikke bringes. Samtidig var det 

iagttageligt, hvordan tre programmer for selektion på indersiden særligt gik igen. Det være sig 

henholdsvis programmet for personlig identifikation, det konfliktorienterede program og 

programmet for eksklusivitet. Iagttagelse af programmet for eksklusivitet blev muliggjort med den 

nyhedsetnografiske analyse, og hermed observerede jeg en blind plet hos Luhmann.  
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Denne iagttagelse af genindtrædelsen blev sat i relation til Luhmanns kompleksitetsbegreb: Det at 

der er flere muligheder til stede og den stigning i kompleksitet, som overgangen til det moderne 

samfund har medført. Genindtrædelsen blev derved iagttagelig som en proces for yderligere 

reduktion af kompleksitet via konstruktionen af den kompleksitetsreducerende praksis, som 

dækker over den dobbelte reduktion. Det er koblingen mellem de to teoretikere, som muliggør 

iagttagelsen af den kompleksitetsreducerende praksis, men her spiller Bourdieu og den 

nyhedsetnografiske analyse en særlig rolle, idet det var med denne iagttagelse, at konstruktionen 

og den empiriske afprøvning af begrebet blev muliggjort. Den kompleksitetsreducerende praksis 

medfører, at til trods for, at kommunikation iagttages af den journalistiske praksis som 

information, så iagttages den ikke nødvendigvis som information, der skal bringes, hvorfor der ikke 

skabes videre anknytningsmuligheder. Det er en proces i den journalistiske praksis, som Luhmann 

ikke har øje for.   

 

Ligeledes lod en anden blind plet sig iagttage i relation til, hvordan den journalistiske praksis 

selekterer ved genindtrædesen, hvor alt er at iagttage som information. Her muliggjorde Bourdieu 

i stedet på baggrund af inklusionen af habitus i praksis en mulig forklaringsramme og pegede på, 

at der er et relationelt forhold imellem programmerne, hvor nogle programmer vil have forrang 

over andre.    
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5. Demokratiske mulighedsbetingelser 

”Jeg er tilbøjelig til at tro, at man lettere kan rose demokratiet ihjel, end udryde det ved kritik” 

(HAL KOCH, 1995, s. 9). 

Således indledte jeg dette speciale. Med udgangspunkt i dette citat har jeg i de ovenstående 

analyser set på, hvordan den journalistiske praksis’ iagttagelser via specifikke programmer er 

udslagsgivende for det, som viderekommunikeres og dermed danner grundlaget for samfundets 

realitet. Den journalistiske praksis iagttager igennem programmer for selektion, og dette finder 

sted både i relation til den indledende distinktion og den efterfølgende genindtrædelse internt i 

systemet imellem den information, som bringes, og information, som ikke bringes. Det er en 

dobbelt reduktion i den journalistiske praksis, som teorien ikke giver os et entydigt svar på. Særligt 

mangler der svar på, hvilken effekt den kompleksitetsreducerende praksis har på de demokratiske 

mulighedsbetingelser.  

 

På baggrund af dette sætter jeg spørgsmålstegn ved den journalistiske praksis funktion i relation 

til de demokratiske mulighedsbetingelser. Nærmere bestemt diskuteres det i den følgende 

analyse, hvilke mulighedsbetingelser den journalistiske praksis giver for demokratisk deltagelse, og 

derpå følger en indledende refleksion over hvilke konsekvenser, det har for demokratiet og 

borgernes deltagelse i demokratiet. Det er en demokratisk refleksion, som Hal Koch fremhæver 

som værende essentiel ikke blot for demokratiets udvikling men også for demokratiets beståen: 

”Det kræver udvikling og vedligeholdelse af egnede institutionelle rammer og mekanismer; men 

det kræver tillige aktører, der ikke blot i teorien, men også i praksis, tager idealerne alvorligt” 

(Magtudredningen: Den demokratiske udfordring, 2004, s. 14). 

 

 Sat på spidsen som specialets brændende platform kan indeværende diskussionsanalyse ses som 

en refleksion over spørgsmålet: Giver medierne os som central informationskanal det fornødne til, 

at vi kan agere som demokratiske borgere?   
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5.1  REFLEKSION FRA KLASSI SKE DEMOKRATITÆNKERE  

Når jeg har valgt at søge indsigt fra Platon og John Stuart Mill, er det med et ønske om at stille 

spørgsmål til den dominerende demokratiske konstruktion og de prækonstruktioner og 

forforståelser, som er til stede i samfundet, og som specialet heller ikke kan se sig fri for. Det er 

med andre ord med et ønske om at hente inspiration til at stille spørgsmålstegn ved det 

selvfølgelige for på den måde at opnå en øget iagttagelse og refleksion, igen med henvisning til Hal 

Kochs indledende citat. Jeg har valgt Platon og Mill, fordi de repræsenterer to forskellige sider af 

den mere klassiske demokratiteori. Til trods for, at de levede på meget forskellige tidspunkter med 

to forskellige demokratiformer, er det væsentlige i inddragelsen, at det for dem begge gælder, at 

der er tale om tider, hvor demokratiet i en anden grad end i dag var til debat og ikke blev taget for 

givet som styreform.  

 

Platon lever med, og har som referenceramme, den direkte demokratiform som praktiseret i det 

antikke Grækenland, og Platon er ikke tilhænger af demokratiet som styreform. John Stuart Mill 

voksede op i London i 1800-tallet og er fortaler for demokratiet som et repræsentativt demokrati. 

De er således også valgt, fordi den ene (Platon) er repræsentant for demokratiets 

umulighedsbetingelser og den anden (Mill) er repræsentant for demokratiets 

mulighedsbetingelser.  

 

5.2  RAMMEBETINGELSERNE –  OG DEN POLITISKE VEJRHANE  

”Læren af forløbet om den skrottede betalingsring må være, at politikere er nødt til at 

argumentere vedholdende, hvis de vil gennemføre ideologisk funderede forandringer. Der findes 

fortsat noget, som hedder politisk lederskab; politik er ikke blot at vejre folkeafstemningen og 

lægge sig der, hvor folk er flest. Men lederskab kræver en stålfast vilje” (Berlingske, 12.03.2012). 

Sådan skriver Berlingskes politiske redaktør Bent Winther om forløbet, efter at betalingsringen 

blev droppet, som forklaring på, hvorfor det endte, som det gjorde. Det er en kommentar til Helle 

Thorning-Schmidts forklaring på, hvorfor hun som statsminister valgte at skrinlægge 

betalingsringen: ”Alle var imod os.” Det er en forklaring som hun uddyber over for Berlingske ved 

at pointere, at det var den folkelige modstand, som var udslagsgivende: ”Det særlige ved denne 

situation var, at lige præcis de mennesker, hvis problemer vi gerne ville løse, altså dem der sidder i 
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trængslen, de sagde nej tak. Fagbevægelsen sagde nej, tak. Deres borgmestre sagde nej, tak. 

Pendlerne, altså dem, der bruger den kollektive trafik var imod. Miljøorganisationerne var imod. 

Man kunne nærmest ikke finde nogen, som var for det” (Berlingske, 22.02.2012).  

Her forklares regeringens beslutning om ikke at indføre en betalingsring, ikke på baggrund af 

diverse faglige argumenter i forhold til miljø, teknologi mv., men ud fra den begrundelse, at der i 

den brede befolkning ikke var opbakning til betalingsringen. Denne forklaring gentages af 

regeringens transportminister, hvis ressortområde betalingsringen hørte under. I artiklen ”Det er 

jo ikke en forbrydelse at blive klogere” (BT 25.02.2012), som udkom få dage efter, at 

betalingsringen blev droppet, siger trafikminister Henrik Dam Kristensen: ”De mennesker, som vi 

gerne vil gøre noget for, sagde relativt massivt nej. Så må du spørge dig selv om din model er god 

nok, når befolkningen siger, at de ikke ønsker den” (BT, 25.02.2012). Endvidere uddyber han, ved 

journalistens kommentar om at regeringen gik til valg på at oprette betalingsringen: ”- Ja, men det 

er jo ikke en forbrydelse at blive klogere. Nu har vi haft en bred diskussion, og den er jo entydigt 

mod betalingsringen. Regeringen kan jo ikke blot sidde i et babelstårn og sige, at den ikke lytter til, 

hvad folk siger” (BT, 25.02.2012). 

En politiker som træffer beslutninger på baggrund af en folkestemning, fremfor at sidde i et 

babelstårn og lukke ørerne, er ifølge Platon en politiker, som vil klare sig godt: ”Den politiker 

derimod der i en sådan stat bedst kan gå folk under øjnene og sleske og lefle for dem, som er 

fantastisk dygtig til at gætte deres ønsker på forhånd og opfylde dem, han regner de for en herlig 

mand, han er politiker i det store format og bæres på hænder af dem” (Platon, 2007, s. 163). Det 

er Platons pointe, at den eneste type politiker, som klarer sig godt i demokratiet, er den, som 

underlægger sig og bliver undersåt frem for regerende: ”… men det eneste de både i politik og 

privatliv har respekt for og ser op til, er regerende der opfører sig som undersåtter, og undersåtter 

der opfører sig som regerende” (Platon, 2007, s. 346).  

 

Det skal siges, at Platon selv driver sit argument videre, og, selvom han kommer meget langt ud, er 

der ikke desto mindre indsigt at hente, hvis man tager forbehold for rigtigheden af det fulde 

argument og dets foreslåede konsekvenser. Platon ville formentlig genkende Helle Thorning-

Schmidt og Henrik Dam Kristensens begrundelse og argumentere for, at det er, hvad der sker i den 



77 5. Demokratiske mulighedsbetingelser 
 

 77 

demokratiske styreform, hvor begæret har fået overtaget over visdommen, og hvor den politiske 

leder må underlægge sig sine undersåtter, flertallet af befolkningen, for at opnå politisk succes i sit 

embede. Embedets primære opgave er at kunne læse, hvad den brede befolkning gerne vil have 

og give dem dette. Det er sammenligneligt med, hvad der i moderne politik beskrives som en 

vejrhanepolitiker – en vejrhane skifter retning som vinden blæser.   

 

Med hensyn til betalingsringen har tiden dog vist, at Platons pointe er mangelfuld. Regeringen 

gjorde, som Platon foreskrev, men skal man tage de efterfølgende meningsmålinger for gode 

varer, så mangler regeringen stadig sin popularitet i befolkningen. En af grundene til, at denne 

succes er udeblevet, kan netop iagttages i den journalistiske praksis – og det er et vilkår, som 

Platon grundet den historiske kontekst ikke tager højde for.  

 

Ved et interview med Berlingske påpeger Helle Thorning-Schmidt (HTS) selv, i stil med Bent 

Winthers indledende kommentar omkring politisk lederskab, at politik ikke skal bedrives efter 

folkestemningen, og at en regerings succes ikke skal måles i de løbende meningsmålinger, men i 

de resultater og den forandring der skabes. I interviewartiklen ”Thorning: Succes er at gøre det 

rigtige for Danmark,” fokuserer HTS på, at regeringens succes ikke måles i meningsmålinger, men 

igennem de resultater og forandringer, som skabes: ”Jeg synes, at en regering skal måles på, om 

den gør noget andet end en tidligere regering, og om den gør det, der er rigtigt for Danmark.” 

(Berlingske, 19.01.2012) Og ud fra den præmis mener HTS at kunne konkludere, at hendes første 

100 dage, trods svigtende meningsmålinger, er gået godt. Det er værd at bemærke, at citatet er 

taget fra før, betalingsringen blev skrinlagt.  

I den forbindelse er det ligeledes relevant at bemærke, at journalisten under interviewet sætter 

spørgsmålstegn ved, om der kan skelnes mellem, at en regering gør det godt og de løbende 

meningsmålinger: ”Efter snart 100 dage ved magten har SRS -regeringen for længst mistet sit 

flertal i meningsmålingerne … Men Helle Thorning-Schmidt står fast. På at det går godt” – og stiller 

endvidere HTS spørgsmålet: ”I falder i meningsmålingerne. Hvorfor det, når du siger at det er gået 

godt?” hvortil HTS svarer: ”Der har været de her personsager og hele den der 

løftebrudsdiskussion, og det tror jeg selvfølgelig præger billedet. Men jeg siger, det er gået godt 

ud fra det, en regering skal. Vi har taget de rigtige beslutninger for Danmark” (Berlingske 
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09.01.12). Her kan det således iagttages at det politiske og det journalistiske i deres møde taler ud 

fra to forskellige horisonter, når hændelser i det politiske iagttages. 

Med reference til de ovenstående analyser, hvor den kompleksitetsreducerende praksis spiller en 

rolle for, hvad der viderekommunikeres og hvad vælgerne og deltagerne i meningsmålingerne har 

mulighed for at knytte an til, ledes diskussionen tilbage til det, at regeringen ikke havde succes 

med at droppe betalingsringen. Her kan man iagttage visse umulighedsbetingelser, men også 

mulighedsbetingelserne for demokratiet på baggrund af den journalistiske praksis. Denne 

iagttagelse fører til følgende refleksion: Er den journalistiske praksis med til at forbedre 

demokratiet ved netop at afkræfte Platons pointe?  

Svaret er uden tvivl ikke entydigt, og i relation til den journalistiske praksis er det samtidig relevant 

at inddrage den pointe, som Bent Winther benytter i sin refleksion over betalingsringen. Bent 

Winther beskriver, hvad der er godt politisk lederskab med en sammenligning mellem HTS og 

tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Her påpeges det, at en af grundene til, at HTS ikke 

har den samme succes som Anders Fogh, skyldes: ”En af de store forskelle er, at  ogh sørgede for 

at etablere en skarp værdipolitisk kant til den daværende opposition – slagmarker, hvor 

uenighederne var klare og mobiliserende i forhold til baglandet.”  

Fogh formåede altså at levere den nødvendige dramatik til at stille medier, befolkning og bagland 

tilfredse. Netop dramaet i form af konflikt lod sig, jf. de foregående analyser, iagttage som et 

væsentligt og ofte benyttet program i den journalistiske praksis. Hvad der derfor kan udledes af 

Bent Winthers udmelding, er, at Anders Fogh fik sikret sit ønskede fokus ved at muliggøre 

iagttagelsen af konflikt med oppositionen, som derved skabte internt sammenhold og gav den 

journalistiske praksis rigeligt at iagttage og konstruere igennem det konfliktorienterede program. I 

ovenstående empiriske nedslagspunkt kan dette betragtes som en iagttagelse af godt politisk 

lederskab og det at kunne legitimere sig som politisk leder.  

 oregående observation følger i tråd med en af magtudredningens konklusioner: ”Men medierne 

betyder også en forstærkning af politiske lederes – og andre politiske aktørers – 

legitimeringsbehov. Evnen til at kunne definere problemer i medierne – eller få medierne til at 

viderebringe problemdefinitioner – bliver mere og mere afgørende i informationssamfundet. Det 
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er én blandt mange ændrede rammebetingelser for magt og demokrati (Magt og demokrati i 

Danmark. Hovedresultater fra magtudredningen, 2004 s. 47).   

På baggrund heraf rejser sig endnu et spørgsmål til videre refleksion: Har den journalistiske praksis 

gjort op med Platons pointe om, at politikeren, for at være succesrig i demokratiet, skal påtage sig 

rollen som undersåt og gøre undersåtterne til regenter. Men kan der i stedet iagttages et 

grundrids af, at medierne i nogle situationer på sin vis har overtaget rollen som regenter og 

politikeren rollen som undersåt, der følger præmisserne for den journalistiske praksis?  

5.3  MULIGHEDSBETINGELSER OG KONSEKVENSER AF D E ÆNDREDE 

RAMMEBETINGELSER  
Man kan kun gisne om den journalistiske praksis’ påvirkning på HTS’ endelige beslutning om at 

skrotte betalingsringen. Men skrinlægningen af betalingsringen får dog Weekendavisen til at 

reflektere over, hvilken type af politikere vi ender med, og hvilke konsekvenser det får for 

demokratiet, med artiklen ”Kommentar: Til forsvar for de uperfekte statsminstre” som blev bragt 

den 09.03.2012, få uger efter at betalingsringen blev droppet. Her sættes fokus på den type 

politiker, som skabes igennem den journalistiske praksis.  

Journalist på Weekendavisen Klaus Rothstein skriver: ”Eller handler det om noget så vitalt som at 

errare humanum est, det er menneskeligt at fejle? At man gør sig sine erfaringer, forbedre sine 

præstationer, og vinde sine omgivelseser (red. omgivelsers) tid hen ad vejen? Helle Thorning-

Schmidt er blevet ydmyget efter alle kunstens regler for den skibbrudne betalingsring omkring 

hovedstaden” (Weekendavisen, 09.03.2012). Han uddyber endvidere sin pointe med endnu en 

sammenligning med den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Denne sammenligning 

sætter netop spørgsmålstegn ved den tidligere sammenligning mellem de to statsministres pointe: 

”Statsministerens metode er radikalt anderledes end den pr. definition ufejlbarlige Anders  ogh 

Rasmussen, der fastholdt sine beslutninger, selvom de var forkerte, og hendes er simpelthen 

sundere for demokratiet” (Weekendavisen, 09.03.2012). Afslutningsvis skriver han: ”Det er faktisk 

en fordel for et demokrati at have levende mennesker som ledere. Til forsvar for den fejlbarlige, 

uperfekte statsminister” (Weekendavisen, 09.03.2012). 
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Til trods for, at den journalistiske praksis langt fra kan ses som eneste konstruktør af 

rammevilkårene for politikere og demokratiet, er der en overordnet tendens til, at den 

journalistiske praksis har stor effekt på den politiske praksis kommunikation. Det sker, idet at den 

politiske kommunikation tilpasses til iagttagelse igennem den journalistiske praksis og dennes 

programmer for iagttagelse: ”Hovedkonklusionen er, at medierne i betydeligt omfang er kommet 

til at bestemme den politiske kommunikations form. Medierne udgør rammen for den politiske 

offentlighed, og de politikere, som ønsker at få vælgerne i tale, må tilpasse sig mediernes krav og 

anvende mediernes egne strategier for at vække mediernes interesse. Hvilke mere omfattende 

konsekvenser dette har for det politiske liv, ved vi imidlertid ikke meget om (Hjarvard, 1995)” 

(Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra magtudredningen, 2004, s. 225). 

Det er som nævnt svært at gisne om konsekvensen for det politiske ved disse rammebetingelser, 

hvor den enkelte skal mingelere rundt i et landskab, som i høj grad er styret af medierne. I 

forlængelse af den foregående refleksion over, om medierne har udskiftet borgerne i Platons 

pointe om politikerne bliver undersåtter. Hvorved medierne får en privilegeret position i 

samfundet, rejser sig endnu et spørgsmål. Kan det, uden at udarbejde en fyldestgørende 

formanalyse af både statsministerens og transportministerens udtalelser tale for en iagttagelse af 

det politiske igennem et program for iagttagelse beroende på en selektion af politik, som er bredt 

kommunikerbar og kommunikation, som ikke er bredt kommunikerbar?  

Det skal forstås som politik, der lader sig iagttage som information, der kan bringes igennem den 

kompleksitetsreducerende praksis, og politik som ikke er iagttagelig igennem den dobbelte 

reduktion. Politikken skal således både være iagttagelig som information i den 

systemopretholdende distinktion og i genindtrædelsen internt i den journalistiske praksis. I 

forlængelse heraf er det relevant at nævne, at det i analysen blandt andet blev iagttaget, hvordan 

information, som den journalistiske praksis anså for relevant for den samlede befolkning, faldt ved 

den interne selektion på baggrund af programmet for eksklusivitet. Informationen omkring en 

overtrædelse af lokalplanen faldt ligeledes på indersiden af systemet, fordi der manglede 

personlig identifikation. 

De mulige følger er, at samfundet er udfordret af, at det politiske og den enkelte politiker i højere 

grad er optaget af at præsentere sig selv på de mange medier, vi har til rådighed, og at politik, som 
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er svært at kommunikere bredt, sorteres fra og udelades som politik med mulighed for 

videreanknytning. Hvilket muliggør en sammenligning af specialets iagttagelse af genindtrædelsen 

af den indledende distinktion i den journalistiske praksis som information, der bringes og 

information, som ikke bringes, med en genindtrædelse i den politiske praksis som politik, der kan 

kommunikeres og politik, som ikke kan kommunikeres.  

5.4 Den charmerende styreform  

Ifølge Platon er nogle borgere bedre egnede til at styre staten end andre, og det er ikke noget, 

man kan uddanne sig til at være. Borgerne er derimod udvalgt via guddommelig indblanding. 

Dette via forskellige metaller, som gud blander i individernes natur. Det være sig henholdsvis guld, 

sølv, bronze og jern. De borgere med guldmetallet i sig, er udvalgt til at styre staten: ” da Gud 

skabte jer, blandede han guld i deres natur som er skabt til at herske – det er jo det som giver dem 

særlig kvalitet” (Platon, 2007, s. 150). Med mennesket som metafor beskriver Platon fordelingen 

som følger: ”Og det er da åbenbart fornuften som skal herske fordi den er viis, og har en slags 

overopsyn med hele sjælen, men temperamentet skal være den underdanig og kæmpe på dens 

side … Når altså disse to, forstanden og temperamentet, gennem opdragelse har fået den sande 

oplæring og uddannelse, skal de kontrollere det begærlige element, som indtager den bredeste 

plads i sjælen hos enhver, og af natur er umættelig efter goder” (Platon, 2007, s. 186).  

 

Ved denne fremstilling af guddommelig intervention naturliggør Platon, at de, som har guld i deres 

natur, er skabt til at herske; at de, som har sølv i deres natur, er skabt til at vogte staten som 

krigere; og de med bronze og jern er skabt til at dyrke landbrug og være håndværkere (Platon 

2007). Platon ser demokratiets opståen som en konsekvens af, at den store befolkningsgruppe, 

hvis natur gud har blandet bronze og jern i, og hvis metaforiske lighedspunkt netop var begæret, 

overtager styring af staten: ”Så opstår altså demokratiet når den besiddelsesløse klasse sejrer over 

modpartiet, og dræber alle dem der ikke redder sig i landflygtighed; de tilbageværende giver de 

borgerret og adgang til embeder, stillinger som for det meste vil være at besætte ved 

lodtrækning” (Platon, 2007, s 338). I og med at bronze og jern er den største gruppe, viser 

demokratiet således hverken hensyn eller respekt for den af Platon anførte naturlige 

klasseopdeling og inddeling af samfundet.  
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På den måde kan vi se mulige tendenser til den omvæltning, som Platon frygter, hvor samfundet 

foretrækker politikeren, som ligger under for betingelserne sat af den journalistiske praksis 

fremfor at drive god ledelse af landet til almen gode. Dette minder om HTS’ indledende definition 

af, hvad en god regering skal gøre. Selvom Platons tanker er noget sat på spidsen, kan der dog 

stadig være en refleksiv pointe at hente i relation til specialets empiriske nedslagspunkt. Hvis 

betalingsringen ifølge de regerende politikere skulle have været til gavn for samfundet, men ender 

med at blive trukket tilbage, fordi den med statsministerens ord ikke var populær, så tilsidesættes 

politikernes tanker og viden til fordel for det herskende begær. Politikerne kappes om 

befolkningens gunst igennem populær og kommunikerbar politik, som befolkningen kan vælge til 

og fra, og det er det, som Platon frygter, at demokratiet vil medføre: ”Demokratiet vil være som et 

velforsynet marked hvor man kan vælge og vrage før man anlægger sin stat” (Platon, 2007 s. 339). 

Platon mener altså, at demokratiet er at sammenligne med en markedsliggørelse af det politiske, 

hvor politikere og de politiske udmeldinger er sammenlignelige med et tag-selv-bord, hvor der 

ingen konsekvenser er for den enkelte. Bourdieu beskriver i lighed markedsliggørelsen: ”Skønt 

agenterne i henholdsvis det journalistiske og det politiske felt, står i en permanent konkurrence- 

og kampforhold til hinanden, og skønt det journalistiske felt på en vis måde er indesluttet i det 

politiske felt hvori det udøver meget kraftige virkninger, så har disse to felter det til fælles, at de er 

meget direkte og meget snævert afhængige af markedets og folkestemningens sanktion” 

(Bourdieu, 1998 s. 92).   

 

Det er muligvis denne leflen for befolkningen, eller med Platons ord begæret, som få dage efter 

skrinlægningen af betalingsringen får en borger, som er erhvervsdrivende langs den udsete 

placering for betalingsringen til at beskrive den politiske situation således: ”Dansk politik er et 

stort cirkus i mine øjne. Det er kampen om guldkalven” (Berlingske 24.02.2012). Denne beskrivelse 

ville Platon, med sin kritik af demokratiet, sandsynligvis nikke genkendende til og sammenligne 

med sin beskrivelse af demokratiet som en charmerende kappe farvet af brogede mønstre: ”Jeg er 

lige ved at tro det er den mest charmerende statsform af alle; man kommer til at tænke på en 

kappe der er vævet i de mest brogede mønstre … og naturligvis ville mange mennesker udpege 

denne som den skønneste ganske ligesom børn og kvinder fængsles af pralende kulører” (Platon, 

2007, s. 338). 



83 5. Demokratiske mulighedsbetingelser 
 

 83 

5.4  REPRÆSENTATION OG DEN  UDDANNENDE EFFEKT  

Ifølge John Stuart Mill har demokratiet en uddannende effekt på de borgere, som inkluderes i 

demokratiet: ”Giving him something to do for the public, supplies, in a measure all these 

deficiencies. If circumstances allow the amount of public duty assigned to him to be considerable, 

it makes him an educated man” (Mill, 1861, side 67).  Den journalistiske praksis skaber som 

væsentlig informationsbærer mulighedsbetingelserne for, at demokratiet kan have denne 

uddannende effekt.  Men man kan frygte at en del af den mulighed for uddannelse af borgeren 

igennem demokratiet går tabt, hvis den visionære politiker erstattes af vejrhanepolitikeren, som 

spiller med på præmisserne for den journalistiske praksis. Mill ser dette som yderst problematisk, 

idet han i henhold til den tidligere diskussion af en god regering og regeringsleder hverken ser 

befolkningens gunst eller politiske resultater som det væsentligste succeskriterium for regeringen: 

”The idea of good government its principal element, the improvement of the people themselves” 

(Mill, 1861, side 52). En forbedring af borgerne er således for Mill et vigtigt mål for god 

regeringsførelse.  

En forbedring af folket kan nås via inklusionen i det politiske igennem det repræsentative 

demokrati, idet borgeren med medindflydelse bliver en bedre borger i staten: ”But it is a great 

additional stimulus to any one’s self-help and self-reliance when he starts from an even ground, 

and has not to feel that his success depends on the impressions he can make upon the sentiments 

and dispositions of a body whom he is not one” (Mill, 1861, side 66).  

Af de tre skrevne kilder er Weekendavisen den avis, hvori man kan iagttage en refleksion over 

hvilke politikere, som skabes på baggrund af praksis – og en nærmere analyse vil formentlig kunne 

bekræfte, at det ikke er tilfældigt. Der er en væsentlig forskel i niveauet for 

kompleksitetsreduktion i de tre medier. Det var ligeledes grundridset heraf, der lod sig iagttage i 

det empiriske eksempel, hvor BT og Berlingske benytter den samme artikel, men citatet fra den 

økonomiske ekspert udelades i BT-versionen, og artiklen vinkles og strammes forskelligt i 

overskriften. De to medier har benyttet forskellige programmer for iagttagelse, som redegjort for i 

den tidligere analyse. Endvidere er der tale om en daglig avis, en formiddagsavis og en ugeavis, og 

denne forskel medfører forskellige redaktionelle programmer for formalia med dertil hørende 

mulighedsbetingelser. 
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Dette bringer et nyt relevant spørgsmål på banen til videre fordybelse: Når medierne har den 

indflydelse på vores demokratiske mulighedsbetingelser, deres konstruktion af den realitet vi som 

samfund iagttager ud fra, hvorledes spiller de enkelte mediers kompleksitetsniveau ind på de 

demokratiske muligheds- og umulighedsbetingelser?  

Svaret er formentlig igen ikke entydigt, men i det bedste tilfælde fordrer det et samfund, hvor alle 

er inkluderet i den demokratiske proces, fordi der er muligheder til rådighed for alle. For Mill er 

det væsentligt for demokratiet, at man undgår ekskludering fra det politiske, idet han ellers 

frygter, at de befolkningsgrupper, som ikke er inkluderet, ikke vil blive repræsenteret i den 

demokratiske styreform. For at slå sin pointe fast stiller Mill følgende retoriske spørgsmål i relation 

til det daværende britiske parlament: ”Yet does parliament, or almost any of the members 

composing it, ever for an instant look at any questions with the eyes of a  working man?” (Mill, 

1861, side 56). Andetsteds påpeger han samtidig, at man ved udelukkelsen af borgere i styringen 

får dem til at miste interessen for samfundet, hvorfor deres engagement heri bliver mindre (Mill, 

1861).  

På den anden side frygter Bourdieu, at forskellen i kompleksitetsniveauet vil føre til en udelukkelse 

i samfundet: ”Ved denne skævhed styrer man mod en deling på informationsområdet mellem på 

den ene side dem der kan læse de såkaldte seriøse aviser …, dem der har adgang til internationale 

aviser og til radiostationer på fremmede sprog, og, på den anden side, dem der som eneste 

politiske bagage der leveres af TV, dvs. så godt som ingen” (Bourdieu, 1998, s. 18).  

5.5 SAMMENSTØD MELLEM FORVENTNING OG VIRKELIGHED 
På baggrund af iagttagelsen af samfundsudviklingen med en stigende grad af kompleksitet og 

iagttagelsen af den kompleksitetsreducerende praksis rejser sig følgende spørgsmål: Forventer vi 

som samfund for meget af medierne og den journalistiske praksis? Igennem den af Luhmann 

iagttagede udvikling af kompleksiteten på baggrund af overgangen til det moderne samfund kan 

der stilles spørgsmålstegn ved, om noget system er i stand til at skabe de optimale 

mulighedsbetingelser ved at kunne begribe og kommunikere denne uendelige mængde af 

muligheder for valg og fravalg: ”På grund af det moderne, funktionelt differentierede samfunds 

uddifferentiering af binære koder, som er uomgængelige for dem selv, kan der ikke længere findes 

en central instans med samlet samfundsmæssig rækkevidde, som kan transcendere alle 
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system/omverden differencer og dermed forbinde dem meningsfuldt” (Kneer og Nassahi s.147).  

Med udgangspunkt i denne refleksion kan specialets iagttagelser ses som symptomer på et 

sammenstød mellem den demokratiske funktion på den ene side, som i blandt andet 

magtudredningen er tilskrevet medierne – og, på den anden side, hvad den journalistiske praksis 

og et hvilket som helst andet system er i stand til.  

Dette clash skaber ikke nødvendigvis problemer internt i systemet. Men sættes det i relation til 

specialets indledende redegørelse for demokratiet – som havende samtalen i fokus og hvis 

beståen er funderet på bl.a. folkeoplysning – kan det frygtes, at dette sammenstød mellem 

forventning og realitet vil have konsekvens for samfundet og de demokratiske 

mulighedsbetingelser, hvis den journalistiske praksis tilskrives en funktion, som det ikke er i stand 

til at imødekomme.   
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6. Konklusion 

Med dette speciale har jeg søgt at svare på, hvordan medierne opererer i praksis og hvilke 

mulighedsbetingelser mediernes praksis skaber for demokratisk deltagelse i samfundet. Med 

specialets analytiske blik blev en iagttagelse af de mulighedsbetingelser, som medierne medfører 

for demokratisk deltagelse, mulig. Således kunne jeg konkludere, at den 

kompleksitetsreducerende praksis i medierne muliggør formidling og anknytning til nyheder af 

mange forskellige slags. Særligt viste analysen, at den politiske sag om betalingsringen blev gjort 

tilgængelig for en bred gruppe igennem den kompleksitetsreducerende praksis og med de dertil 

hørende semantiske virkemidler.  

 

Iagttagelsen var dog ikke entydig, idet det samtidig også var iagttageligt, at der med til denne 

kompleksitetsreducerende praksis hører fravalg. Det er særligt programmerne, som muliggør, at 

medierne er i stand til at selektere og iagttage igennem distinktionen, og det er dem, der skaber 

betingelserne for iagttagelsen og de videre anknytningsmuligheder. På baggrund af analysen 

kunne jeg således konkludere, at fx særligt konflikt vælges til, og at dette valg altid træffes til 

fordel for noget andet. Men det, der også lader sig iagttage, er, at medierne for at kunne fuldføre 

deres operationer, opererer med en genindtrædelse på den markerede side af distinktionen.  

Dette medfører, at det ikke er nok, at medierne gennem den indledende distinktion, har iagttaget 

den pågældende kommunikation som information, således at informationen kommunikeres og 

skaber anknytningsmuligheder for samfundet. Forholdene for genindtrædelsen har vist sig 

iagttagelige i empirien, men teoretisk og særligt i forhold til konsekvenserne af denne yderligere 

selektion, har specialet vist at yderligere refleksion er fordelagtig.  

 

På baggrund af specialet er en begyndende konklusion mulig: At mediernes praksis ikke kun 

handler om nyhedskriterier, men også om en intern selektion og intern positionering, som 

påvirker mulighedsbetingelserne. En del af specialets kritiske potentiale kunne derfor være 

iagttagelsen af den journalistiske praksis’ privilegerede position i samfundet og den følgende 

effekt heraf. Den kompleksitetsreducerende praksis bliver en del af rammevilkårene for politikere 

og borgere, idet politik skal være kommunikerbart igennem den kompleksitetsreducerende 
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praksis, og borgerens iagttagelsesmuligheder sker på baggrund af den kompleksitetsreducerende 

praksis. 

 

Som demokratisk borger er man ikke i stand til at iagttage dette på niveau af første ordens 

iagttagelse, men medierne laver den dobbelte selektion for os, og vi kan ikke vide, om denne sker 

på baggrund af gængse kriterier for nyheder, eller om denne i højere grad sker på baggrund af 

eksempelvis programmet for eksklusivitet.  

 

Det stiller krav til den enkelte modtager og rejser spørgsmålet om, hvorvidt medierne i kraft af 

deres praksis alene er i stand til at varetage den demokratiske funktion, som medierne tildeles. 

 

Det er tydeligt, at empirien er fyldt med iagttagelser, som med fordel kan føre til kritisk refleksion, 

også over denne rolle, som medierne tildeles i demokratiet, og de mulighedsbetingelser, som 

opstår på baggrund heraf. 
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7. Perspektivering  
Specialet har med sin konstruktion af blikket muliggjort ny iagttagelse, men har samtidig også sine 

klare begrænsninger. Begrænsninger både i forhold til, hvad der med konditioneringen af blikket 

ikke er iagttageligt, såvel som en videre og dybdegående refleksion og forklaring på det 

iagttagede. I perspektiveringen vil jeg derfor lægge mit fokus på specialets begrænsninger.  

 

Det vil være fordelagtigt og interessant med yderligere empirisk afprøvning og, på baggrund heraf, 

videreudvikling af begrebet den kompleksitetsreducerende praksis. Ikke mindst i relation til 

konsekvenserne af denne dobbelte reduktion. Eksempelvis kunne det i forhold til følgerne af den 

kompleksitetsreducerende praksis være relevant med en feltanalyse af, hvordan dette påvirker de 

interne hierarkiseringer i både det journalistiske og det politiske.   

 

Samtidig er medierne langt fra de eneste, som yder indflydelse på vores demokratiske 

mulighedsbetingelser, og man kunne have taget et andet perspektiv og undersøgt 

mulighedsbetingelserne uden for mediesystemet. For eksempel kunne de mulighedsbetingelser, 

som uddannelsessystemet giver, være undersøgt nærmere. Ligeledes kunne jeg have fokuseret 

yderligere på demokratiet som begreb, hvor jeg ligeledes kunne have inddraget Luhmann og 

Bourdieus demokratiforståelse.  

 

Jeg kunne også have fokuseret på den kompleksitetsreducerende praksis som et symptom på den 

øgede kompleksitet, hvormed jeg kunne belyse samfundet og dets udvikling i relation til 

moderniteten og det globale verdenssamfund. Endvidere kunne man have gået nærmere ind i 

demokratibegrebet og set nærmere på vores demokratiske idealer, herunder hvilke muligheds- og 

umulighedsbetingelser disse i sig selv medfører, eksempelvis i relation til deliberativt og 

repræsentativt demokrati.  

 

En øget iagttagelse af Bourdieus blinde pletter kunne også have været interessant, men da 

specialets blik er konstrueret med udgangspunkt i systemteorien, gør de blinde pletter her i sig 

selv særligt iagttagelige. Blikket kunne i stedet have været konditioneret med udgangspunkt i 

Bourdieu og feltanalysen fremfor med Luhmann og systemteorien, hvorved en øget iagttagelse af 

Bourdieus blinde pletter er forventelig. 
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Endelig kunne de eksisterende analyser og det empiriske nedslagspunkt i specialet, herunder 

særligt den semantiske analyse, også have været udfoldet yderligere, og jeg kunne have set på 

langt flere sager over en længere tidsperiode.  
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