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Abstract 
The aim of this master thesis is to examine how the development and terms in the media industry have an 

impact on the establishment of the public opinion in a democratic perspective. The analysis is executed based 

upon a methodical and theoretical starting point in Norman Fairclough’s critical discourse analysis and three-

dimensional model and is supported by Habermas’ thoughts of the public sphere, public opinion, and 

deliberative democracy. By combining these theories and methods, we are able to identify the development 

and terms of the media industry which have consequences for the public opinion and deliberative democracy. 

In addition, primary empirical data have been collected in the form of a survey and two focus group interviews 

that support the thesis conclusions. 

 
Using Fairclough's framework, we found that the media are strategically using linguistic tools in order to create 

consensus of their desired role, which leaves the recipient with very little room for interpretation regarding the 

above. Based on this communication a number of discourses originate in the production by the media. 

However, in the consumption by the respondents in the focus group interviews, further discourses originate, 

which indicates a change, whereby the discursive practice does not maintain status quo and demonstrates a 

gap between the media and the respondents’ perception of the media’s role in society. The third dimension 

shows that the post factual society, including the individuals inherent need for sensational and emotional 

content, and the media agreement are surrounding factors affecting the medias terms and their ability to provide 

information. It is concluded that there is a clash between the ideal communication of the media and the 

communication implicitly wanted by individuals due to the post factual society. Furthermore, it is concluded 

that the politicians' misjudgment of who poses a threat to the Danish media industry is a challenge that has 

consequences for the democracy. 

 
Using Habermas’ framework, we found that the development and terms in the media industry have 

consequences for the establishment of the public opinion in a democratic perspective. Due to the fact that the 

medias environment has changed, the media has undergone changes that has resulted in them becoming more 

commercial and delivering free content. However, the media is unable to generate revenue from free content, 

so they require payment for the in-depth content. These changes are not contributing to the deliberative 

democracy as this will exclude some citizens. Based upon Habermas’s ideals for the ideal speech situation, 

social media and its inherent premises regarding possibilities of debating, the rise of echo chambers, fake news 

and personal and limiting algorithms are both contributing and limiting in regard to the deliberative democracy. 

In addition, fake news and the risk of thereby ending in a post factual democracy have consequences for 

establishing the public opinion, as the individual act upon information that is factually incorrect, making it 

difficult to be a part of a deliberative democracy. The media plays an important role in fighting fake news, to 



ensure that the population can be part of deliberative democracy, as it is a prerequisite that what is being spoken 

about is based on truthful facts according to Habermas. It is concluded that society and the media must be able 

to account for the powers of society, as the democracy otherwise will be undermined. However, movements 

in society try to counteract this development. Both constructive journalism that seeks to strengthen democracy 

by covering all perspectives and thus provide clarity of a case and a tech commission whose work and 

recommendations can help highlight the importance of the media's role in a democracy. 

 
Finally, the thesis states some recommendations based upon the analytical results. Based on the respondent’s 

answers, the thesis argues that the media industry should cut commercial content and to a greater extent bring 

information. This supports the journalistic ideals that prescribe information over commercial content, which 

ensure that their existence is based upon content that qualifies the individuals to engage in a deliberative 

democracy. In this matter, focus on in-depth journalism and subject specialists can be useful tools. 

 
The thesis has shown that the development of the media industry, which is largely driven by technological 

development and the spread of social media, has changed the terms for the existence of the journalistic media, 

which has an essential role in establishing the public opinion in a democratic perspective. 

 



INTRODUKTION

”Derfor har de journalistisk redigerede 
medier mere end nogensinde en vigtig opgave i vores

samfund – også op til et valg. Ethvert sundt demokrati
har brug for journalistiske medier, der ser tingene fra
flere sider, og ser det som deres opgave at skille skidt

fra kanel, undersøge påstande, oplyse, stille spørgsmål,
nuancere og søge svar. Men også medier som kan og

vil stilles til ansvar” - 
Morten Langager, adm. direktør, 

Danske Medier, 2020.
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1. Introduktion 
 

1.1 Indledning 
I de seneste år har debatten omhandlende mediernes fremtidige eksistensgrundlag i høj grad været været 

genstand for forøget opmærksom grundet udviklingen og vilkårene i mediebranchen. Habermas påpegede 

allerede i 1989, hvordan medierne bidrog til at konstituere selve offentligheden og demokratiet, hvorfor 

medierne altid har kunnet forbindes med oplevelsen og forståelsen af verden (Loftager, 2004:168). Individer 

er af natur interesseret i at vide og forstå, hvad der sker omkring dem og med en mediebranche i krig, er der 

flere end nogensinde til at berette om, hvad der sker. Siden 1800-tallet, hvor medierne for alvor gjorde sit 

indtog, har de ændret sig drastisk, og særligt i de seneste 30 år er der sket radikale ændringer i mediebranchen. 

I 1980’erne opererede medierne på et velafgrænset og beskyttet marked i Danmark, hvor konkurrenterne var 

danske og forretningsmodellen var simpel og bød på stabil indkomst fra trofaste annoncører og abonnenter, 

men fire årtier senere synes alt at være forandret. Mediemarkedet er i dag grænseløst land og det bliver i høj 

grad domineret af aktører, herunder techgiganterne Facebook og Google, der ikke selv leverer indhold, men 

teknologiske løsninger, der muliggør nye infrastrukturer fra måned til måned. Mediemarkedet er ikke længere 

stramt defineret, men er grundlæggende blevet og bliver kontinuerligt ændret som følge af globalisering, 

digitalisering og dataficering (web 2). Hver enkelt medievirksomhed, stats- eller privatejet, arbejder derfor 

intensivt i disse år for at finde nye forretningsmodeller, strategier og veje i jagten på individernes 

opmærksomhed. Nye teknologier betyder nye muligheder for at distribuere, producere og tilgå indhold, og der 

kan være tale om, at nye medier bidrager til, at grænsen mellem oplysning og kommercielt indhold udviskes. 

Medierne skal skaffe et nyt indtægtsgrundlag, som dækker for det tabte land og samtidig følge trop med det 

udviklingspres som globaliseringen medfører. Såfremt blikket vendes mod Tyskland, Norge, Frankrig og USA 

ser man en gryende forståelse for, at nationale såvel som europæiske medier bør samarbejde frem for at 

konkurrere (ibid). Der er ligeledes en spirende forståelse for, at der skal skrides til handling for at styrke 

kvalitetsjournalistikkens position i en postfaktuel verden, hvor fake news spredes, individer har mistet troen 

på autoriteter og fortællinger, følelser og myter derfor i nogle tilfælde kan tillægges lige så stor gyldighed som 

forskningsbaseret viden og fakta (Hendricks & Vestergaard, 2019). Således har udviklingen og vilkårene i 

mediebranchen haft betydning for mediernes ageren, og det er velkendt, at virksomheder må tilpasse sig sine 

omgivelser for at overleve i en hastigt foranderlig verden. Behovet for at tilpasse sig sine omgivelser kan 

medierne ligeledes siges at underlagt sig, hvorfor mediebrugernes dagsorden således influerer mediernes. 

Spørgsmålet er dog, om der er nogle institutioner i samfundet, som i mindre grad bør underlægge sig 

omgivelserne, netop fordi de udfylder en kerneopgave i samfundet? Er medierne er gået for langt i forsøget på 

at tilpasse sig udviklingen og vilkårene i mediebranchen og kan det i sidste ende have konsekvenser for 

etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv? 
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1.2 Problematisering 
I mediernes søgen efter en løsning på ovenstående problematikker: “tvinger det som risikofællesskab til 

kooperativ handlen” ifølge Habermas (Weigård & Eriksen, 2003:368). Gennem kampagnen “Flere sider” 

søger medierne netop i fællesskab at finde løsningen på nutidens udfordringer i mediebranchen. Kampagnen 

blev søsat d. 2. april 2019 og er udarbejdet af mere end 220 danske medier, der er gået sammen som en forenet 

stemme. Ifølge Danske Medier, som er brancheorganisationen bag de 220 medlemmer, ønsker medierne at 

sætte fokus på deres betydning i et demokratisk samfund og markere forskellen mellem de journalistisk 

redigerede og sociale medier. Medierne står lige nu i en gråzone, hvor deres rolle og indtægtsgrundlag er uklart. 

Danske Medier mener, at: “(...) der brug for journalistisk redigerede medier. Medier, der har en 

ansvarshavende chefredaktør, der står til ansvar for indholdet. Medier, der ser det som deres opgave at skille 

skidt fra kanel, undersøge påstande, oplyse, stille spørgsmål, nuancere og søge svar” (web 1). Et centralt 

omdrejningspunkt i kampagnen er de sociale medier, som ifølge Danske medier, leverer en problematisk 

nyhedsdækning: ”et sundt demokrati har brug for medier med et mere oplysende end kommercielt formål” 

(ibid). Medierne har ansvar for at synliggøre, udvikle og opfordre til debat om kulturelle, nationale og 

demokratiske værdier og: ”dermed skabe fælles pejlemærker, fælles samtale, fælles debat mellem samfundets 

borgere og forskellige grupper” (web 2). Når de journalistisk redigerede medier er under økonomisk og 

teknologisk pres kan dette ende med at have konsekvenser for den kritiske journalistik, som således sætter 

offentligheden og demokratiet under pres. Fælles for mediebranchen er, at den troværdighed og legitimitet, 

som de er afhængige af for at kunne levere et godt stykke arbejde, ikke længere kan tages for givet: “den skal 

erobres” (web 6). Dette skal ske i et medielandskab præget af en intensiv kamp om, hvad der sandt eller falskt, 

og Søren Shultz Jørgensen slår fast: “uanset om den voksende mistilid til medier og andre bærende 

samfundsaktører opfattes som en krise eller som et sundhedstegn for demokratiet, vil det i fremtiden være både 

journalisters og kommunikatørers opgave at imødegå den” (ibid). 

 
Således har afhandlingen til formål at levere et bidrag til at forstå, hvad der sker som følge af udviklingen og 

vilkårene i mediebranchen, set i lyset af de tendenser, som trækker tråde i hele verden. Der stilles 

spørgsmålstegn ved, hvordan udviklingen og vilkårene i mediebranchen har betydning for etableringen af den 

offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Spørgsmålet er, hvad der sker med demokratiet, hvis ikke 

medierne er garant for oplysning og tager ansvar for at skabe rammen om den offentlige mening? Skal 

oplysning til samfundet være båret af medier, der opererer som en forretning på markedsvilkår? Hvordan 

mødes vi til en demokratisk debat i en tid, hvor vi alene mødes i de i forvejen lukkede haver på internettet og 

ikke forholder os til naboen på den anden side af hækken? Dette er spørgsmål, som vi søger svar på gennem 

denne afhandling. 
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1.3 Afgrænsning 
Afhandlingen afgrænses til at omhandle udviklingen og vilkårene for de journalistisk redigerede medier i 

Danmark, da disse anses for at være påvirket mest markant af udviklingen i mediebranchen. Dette understøttes 

af, at 220 medier er gået sammen om ovennævnte kampagne, som har til formål at italesætte udfordringerne i 

mediebranchen og skabe:“ refleksion om mediernes rolle i demokratiet” (bilag 9.4). Afgrænsningen og 

definitionen af journalistisk redigerede medier uddybes i afsnittet om begrebsafklaring. Der forekommer ikke 

en naturlig tidsmæssig afgrænsning, idet medierne har været under udvikling siden 1605, hvor verdens første 

avis blev lanceret (web 2). Som beskrevet under problematiseringen har udviklingen i mediebranchen dog 

taget fart de seneste tre årtier, hvorfor afhandlingen afgrænses til at omhandle udviklingen og vilkårene i 

mediebranchen inden for de seneste tre årtier og frem til i dag. Afhandlingens primære empiri i form af en 

spørgeskemaundersøgelse og to fokusgruppeinterviews er udarbejdet og afholdt i marts til maj, hvorfor disse 

afspejler nuværende meninger, mens søgningen efter sekundær empiri er afgrænset til perioden 1990-2020. 

Ovenstående afgrænsninger er foretaget, idet disse skal bidrage til at danne ramme for besvarelse af 

afhandlingens problemformulering. 

 

1.4 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående fremsættes følgende problemformulering: 

 
• Hvordan har udviklingen og vilkårene i mediebranchen betydning for etableringen af den offentlige 

mening i et demokratisk perspektiv? 

 

1.5 Begrebsafklaring 
I det følgende afsnit defineres de bærende begreber i henhold til afhandlingens problemfelt og 

problemformulering, hvorfor der gennem afhandlingen tages udgangspunkt i nedenstående definitioner. 

 
Journalistisk redigerede medier 

I den eksisterende litteratur forekommer der ikke en beskrivelse af, hvad journalistisk redigerede medier er, 

hvorfor en definition er etableret til afhandlingen. I afhandlingen forstås journalistisk redigerede medier som 

de største danske aviser, herunder Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, Information, Ekstra Bladet 

og BT. I forhold til afhandlingens undersøgelsesfelt er dette valgt, idet disse i høj grad er udfordret af 

udviklingen i mediebranchen, hvilket bl.a. har resulteret i, at de har været nødsaget til at finde nye 

forretningsmodeller, indtægtskilder mv. (web 2). Derudover leverer disse medier flest nye historier til 

nyhedsstrømmen, hvorfor størstedelen af nyhedsproduktionen stammer herfra. Ovenstående medier er således 

ofte første led i den journalistiske fødekæde og har dermed stor indflydelse på, hvilket indhold, der er på 
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mediernes dagsorden, hvilket har betydning for etableringen af den offentlige mening i et demokratisk 

perspektiv (Gravengaard, 2010:18). 

 

Det postfaktuelle samfund 

I 2016 kårede Oxford Dictionaries “post truth” som årets ord, hvilket beskrives: “relating to or denoting 

circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion 

and personal belief” (web 38). I løbet af få år har begrebet flyttet sig fra at være relativt nyt til at være bredt 

forstået, og ifølge Oxford steg brugen af begrebet i 2016, hvilket understeger dets indflydelse på den 

internationale og nationale bevidsthed. “Post truth” relaterer sig til det postfaktuelle samfund, idet begge 

beskriver, hvordan objektive fakta tillægges en mindre værdi og i stedet dominerer personlige overbevisninger, 

fortællinger og følelser. Denne afhandling tager således udgangspunkt i følgende definition af det postfaktuelle 

samfund: “et samfund, hvor følelser, fortællinger og spin kan betyde mere end viden. Fakta og 

forskningsresultater ignoreres, hvis de ikke passer til ens meninger, eget verdensbillede eller politiske 

dagsorden” (web 41). 

 

Oplysning 

Oplysning er ifølge Den Danske Ordbog: “formidling af almen viden til befolkningen” (web 42). I tråd med 

ordbogsdefinitionen beskriver Kramhøft, at mediernes ideelle formål må være: ”(...) at give modtagerne et så 

sandfærdigt og indsigtsfuldt billede at verden som muligt ved at tilbyde information af betydning og relevans” 

(Kramhøft 2000:39). Oplysning handler for medierne således om at formidle indhold, som henvender sig til 

hele befolkningen ved at appellere bredt og interessere mange, for på denne måde at bidrage til, at individet er 

i stand til at tage stilling til aktuelle og vigtige emner (Gravengaard, 2010:112). 

 

Kommercielt indhold 

Ifølge Den Danske Ordbog er kommercielt indhold: “lavet eller arrangeret udelukkende med henblik på at 

skabe omsætning og fortjeneste” (web 43). Medierne er underlagt markedsføringsloven og de presseetiske 

krav, hvorfor individet skal kunne adskille kommercielt indhold fra redaktionelt indhold (web 44). I henhold 

til afhandlingens undersøgelsesfelt forstås kommercielt indhold således som reklamer, annoncer og clickbait-

overskrifter, som udelukkende bliver bragt i medierne med henblik på at skabe omsætning og fortjeneste. 

 

1.6 Relevans 
Udviklingen og vilkårene i mediebranchen er et område, som de senere år har været genstand for bevågenhed 

og diskussion blandt forskere og fagfolk såvel som befolkningen. I følgende afsnit tydeliggøres det, hvorledes 

afhandlingens undersøgelsesinteresse adskiller sig fra eksisterende litteratur og bidrager med ny forskning til 
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feltet omhandlende, hvordan udviklingen og vilkårene i mediebranchen har betydning for etableringen af den 

offentlige mening i et demokratisk perspektiv. 

 

I 1999 beskrev Anker Brink Lund, hvordan vi i Danmark er gået fra det refererende samfund, som var 

kendetegnet ved partipressen, hvor journalisterne var bundet til et bestemt parti, over til det redigerende og 

slutteligt til det redigerede samfund, hvor medierne i dag udfylder rollen som 4. statsmagt og samfundets 

“vagthund” (Lund, 1999). Endvidere har Stig Hjarvard belyst, hvordan medierne er blevet en politisk 

institution, hvor journalister betragtes som politiske aktører, idet medierne: “bidrager dagligt til 

konstruktionen af den politiske dagsorden” (Hjarvard, 2008:71). Desuden har Lars Qvortrup beskrevet, 

hvordan medierne konstruerer en fælles verden ved at foretage kommunikative valg og prioritere indhold 

baseret på koden +/- information, som henviser til Luhmanns systemteori (Qvortrup, 1998). Derudover har 

Slots- og Kulturstyrelsen årligt undersøgt danskernes mediebrug og udviklingen i mediebranchen i Danmark, 

hvor konklusionen er, at medierne bliver mere påvirket og afhængige af udenlandske techgiganter (web 2). 

Dette er blot nogle af de forskere og fagfolk, som har beskæftiget sig med medier som undersøgelsesfelt. 

Ovenstående gennemgang tydeliggør, hvordan forskningen isoleret har haft fokus på medierne i form af deres 

politiske indflydelse, evne til at konstruere en fælles offentlighed, udviklingen i mediebranchen og 

befolkningens ændrede medieadfærd. 

 
Afhandlingen er således drevet af en undren over, hvorfor eksisterende forskning ikke tidligere har forbundet 

udviklingstræk i mediebranchen med mediernes betydning for etableringen af den offentlige mening i et 

demokrati, idet det ikke er svært at få øje på tendenser i medieudviklingen, som ikke kan siges at være 

befordrende for offentlighed og demokrati. Således har vi en hypotese om, at udviklingen og vilkårene i 

mediebranchen har vidtrækkende konsekvenser for etableringen af den offentlige mening og således 

demokratiet. Vi finder det derfor interessant at anlægge et tværfagligt perspektiv, hvor eksisterende forskning 

omhandlende udviklingen og vilkårene i mediebranchen kombineres med mediernes betydning for 

etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Interessen i undersøgelsesfeltet er blevet 

yderligere forstærket grundet den nyligt opståede coronavirus, som pointerer og aktualiserer afhandlingens 

problemfelt, idet situationen tydeliggør mediernes vigtighed ift. at viderebringe myndighedernes anbefalinger 

og etablere den offentlige mening, som hvis mislykket, kan have vidtrækkende konsekvenser, der i sidste ende 

kan koste menneskeliv. Afhandlingen har påvist, at udviklingen i mediebranchen, som i høj grad er drevet af 

den teknologiske udvikling og udbredelsen af de sociale medier, har ændret vilkårene for de journalistisk 

redigerede mediers eksistensgrundlag, hvilket har betydning for etableringen af den offentlige mening i et 

demokratisk perspektiv. Således bidrager afhandlingen med ny viden ved at adskille sig fra eksisterende 

undersøgelser indenfor dette felt. 

 



TEORI

“Hermed er forandring i diskurs også en af
de måder, hvorpå det sociale forandres.

Der foregår kampe på det diskursive
niveau, som er med til både at forandre og

reproducere den sociale virkelighed” -
Jørgensen og Phillips, 1999.
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2. Teori 
 

2.1 Diskursteori 
Begrebet diskurs spænder bredt og diskursanalyse anses ikke blot som værende én tilgang, men derimod en 

række tværfaglige og multidisciplinære tilgange, som kan anvendes på mange forskellige sociale områder i 

mange typer undersøgelser (Jørgensen & Phillips, 1999:9). I følgende afsnit beskrives udvalgte 

diskursteoretikeres opfattelse af diskurs og dertilhørende underbegreber, som skal danne rammen for 

afhandlingens diskursteoretiske undersøgelser. 

 
Diskursfeltets hovedteoretikere 
Michel Foucault anses af mange som diskursanalysens fader og udviklede teorier såvel som begreber, der 

efterfølgende er anvendt i en række empiriske undersøgelser (ibid:21). Inden for næsten alle diskursanalytiske 

retninger er Foucault en essentiel figur, som senere diskursteoretikere forholder sig til, hvorfor det er valgt at 

belyse Foucaults tanker omhandlende diskursbegrebet (ibid). Foucault definerer diskurs: “vi vil kalde en 

gruppe af ytringer for diskurs i det omfang, de udgår fra den samme diskursive formation [... Diskursen] består 

af et begrænset antal ytringer, som man kan definere mulighedsbetingelserne for” (ibid:22). Foucault følger 

den socialkonstruktivistiske præmis om, at viden ikke blot er en afspejling af virkeligheden, og sandheden 

derimod er en diskursiv konstruktion, hvor forskellige vidensregimer udpeger, hvad der kan defineres som 

sandt eller falsk. Formålet er således at afdække strukturen i de forskellige vidensregimer dvs. reglerne for, 

hvad der opfattes som acceptabelt og meningsfuldt (ibid). Som flere nyere diskursteoretikere er Fairclough 

inspireret af Foucault, hvorfor han følger hans syn på diskurser som noget, der sætter grænser for, hvad der 

giver mening samt at sandhed i vid udstrækning er noget, der skabes diskursivt (ibid). Dog adskiller Fairclough 

sig fra Foucault på en række punkter. I det følgende afsnit argumenteres der for, hvorfor Fairclough i højere 

grad er forenelig med afhandlingens undersøgelsesinteresse og således anvendes som teoretisk og metodisk 

ramme for første del af analysen i afhandlingen. 

 
Magtforståelse 
Et af de punkter, hvor der er afgørende forskel på Foucault og Fairclough er deres respektive forståelse af 

magt. I det foucaulske perspektiv anses magt ikke som noget agenter udøver henover passive subjekter. Magt 

er spredt over forskellige sociale praksisser, hvorfor den i højere grad skal forstås som produktiv frem for 

undertrykkende. Foucault definerer magtbegrebet: “... [Magten] skal snarere betragtes som et produktivt 

netværk, der løber gennem hele den sociale krop, end som en negativ instans, der har undertrykkelse som mål” 

(ibid:23). Fairclough deler ikke Foucaults produktive forståelse af magt og anlægger i stedet et mere kritisk 

blik på magtbegrebet. I Faircloughs kritiske diskursanalyse hævdes det, at diskursive praksisser bidrager til at 
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skabe og reproducere ulige magtforhold mellem sociale grupper. Med andre ord fungerer diskurser altså 

ideologisk, hvorfor det ses, at Fairclough ikke helt forlader den marxistiske tradition på dette område, som 

beskriver, hvordan magt og ideologi er med til at fastholde arbejdernes bevidsthed og retfærdiggøre systemet 

(ibid:75). Således har Faircloughs kritiske analysetilgang, i modsætning til Foucault, til formål systematisk at 

undersøge: “de ofte uigennemsigtige årsags- og determinansforhold mellem a) diskursive praksisser, 

begivenheder og tekster, og b) bredere sociale og kulturelle strukturer, relationer og processer, […] hvordan 

sådanne praksisser, begivenheder og tekster fremkommer og er ideologisk formet af magtrelationer og kampe 

om magt, [... og] hvordan uigennemsigtigheden i disse relationer mellem diskurs og samfund selv er en faktor, 

der sikrer magt og hegemoni” (ibid). 

 
Ideologi og hegemoni 
Fairclough forstår ideologi som ”betydning i magtens tjeneste”, hvorfor ideologier opfattes som 

betydningskonstruktioner, der bidrager til produktion, reproduktion og transformation af dominansrelationer 

(ibid:86). Ifølge Fairclough skabes ideologier i de samfund, hvor dominansrelationer forekommer på baggrund 

af bl.a. klasse og køn, hvorfor diskurser kan være mere eller mindre ideologiske. Ideologiske diskurser forstås 

som dem, der bidrager til at opretholde eller transformere magtrelationerne (ibid). I sit syn på ideologi, som 

værende indlejret i diskursiv praksis, trækker Fairclough på John Thompsons opfattelse af ideologi som en 

praksis, der opererer i betydningsproduktions-processer i hverdagen, hvorigennem betydning mobilisereres for 

at opretholde magtrelationer (ibid). I dag er der inden for kultur- og kommunikationsstudier konsensus om, at 

betydning delvist skabes i fortolkningsprocessen og Fairclough deler denne antagelse (ibid:87). Ifølge 

Fairclough har tekster flere betydningspotentialer, som kan modsige hinanden, og tekster er åbne for flere 

forskellige fortolkninger. Fairclough uddyber denne tanke således: “subjekter er ideologisk positionerede, men 

de er også i stand til at handle kreativt og skabe deres egne forbindelser mellem de forskellige praksisser og 

ideologier, som de udsættes for, og de er i stand til at omstrukturere de praksisser og strukturer, de er 

positioneret af” (ibid). Med andre ord er modstand mulig selvom individer ikke nødvendigvis er bevidste om 

de ideologiske dimensioner i deres praksis. 

 
Ifølge Fairclough kan individer positionere sig inden for forskellige og konkurrerende ideologier, hvilket kan 

føre til en følelse af usikkerhed, som kan skabe bevidsthed om de ideologiske virkninger. Således trækker 

Fairclough på Gramscis hegemonibegreb og hans ide om, at ”common-sense” indeholder flere konkurrerende 

elementer, der er resultatet af betydningsforhandlinger, som alle sociale grupper deltager i (ibid). Hegemoni 

er altså ikke blot dominans, men en forhandlingsproces, hvori der skabes en betydningskonsensus. Således har 

individer mulighed for at udfordre de dominerende forestillinger i samfundet og ved hjælp af hegemoni yde 

modstand mod det institutionelt forankrede. Fairclough påpeger, at hegemonibegrebet giver os en måde, 

hvorpå vi kan analysere, hvordan diskursiv praksis indgår i en større social praksis, hvor magtrelationer indgår. 
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Årsagen er, at den diskursive praksis kan anses som et aspekt af en hegemonisk kamp, som bidrager til 

reproduktion og transformation af den diskursorden, som den indgår i (ibid:88). 

 

Diskurs som værende konstituerende og konstitueret 
Ifølge Fairclough er diskurs en vigtig form for social praksis, som både konstituerer den sociale verden og 

konstitueres af andre sociale praksisser, hvorved social praksis står i et dialektisk forhold til andre sociale 

dimensioner. Således bidrager diskurs ikke blot til at forme og omforme sociale strukturer og processer, men 

afspejler dem ligeledes (ibid:74). Med andre ord bidrager diskurs altså ikke blot til at forme og omforme 

individers forståelse af den verden de lever i, men diskurs afspejler ligeledes den verden og de sociale processer 

som individer konstant er en del af. Dermed er individer ikke alene underlagt diskurser, men har gennem tale- 

og handlemåder mulighed for at bidrage til at sætte rammerne for, hvordan en given diskurs udvikler sig. 

 

2.1.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse 

Fairclough er grundlæggeren af den kritiske diskursanalyse, der har til formål at danne en teoretisk og 

undersøgende ramme for relationerne mellem diskursiv praksis og sociale og kulturelle udviklinger i sociale 

sammenhænge (ibid:72). Omdrejningspunktet består i at undersøge, hvordan konkret sprogbrug henholdsvis 

produceres og konsumeres samt årsagen til, hvorfor den givne kommunikation netop produceres og 

konsumeres således. Fairclough fokuserer på to dimensioner, når diskurser analyseres: 1) den kommunikative 

begivenhed – et tilfælde af sprogbrug og 2) diskursordnen – summen af de diskurstyper, som anvendes inden 

for en social institution eller socialt domæne (ibid:79-80). 

 

Når sammenhængen mellem sprogbrug og social praksis skal kortlægges, er det nødvendigt at have fokus på 

de diskursive praksissers rolle i opretholdelsen af den sociale orden og i social forandring (ibid:82). Dette 

undersøges ved at analysere et konkret tilfælde af sprogbrug eller den kommunikative begivenhed, som en del 

af diskursordenen. Hver kommunikativ begivenhed fungerer som en form for social praksis, idet den 

reproducerer eller udfordrer diskursordnen, hvilket betyder, at en kommunikativ begivenhed former og formes 

af den bredere sociale praksis gennem dens forhold til diskursordenen (ibid:83). Der forekommer således et 

dialektisk forhold mellem kommunikative begivenheder og diskursordener. Diskursordnen er summen af alle 

de genrer og diskurser, som er blevet brugt inden for en social institution eller et socialt domæne. Brugen af 

diskurser og genrer som ressourcer i kommunikationen styres af diskursordnen, idet denne udgør de ressourcer, 

som er til rådighed. Således er der begrænsninger for, hvad sprogbrugere kan sige, men samtidig er der 

ligeledes mulighed for at ændre diskursordnen, såfremt der trækkes på diskurser eller genrer på nye måder 

eller fra andre diskursordener (ibid). Diskursordenen kan dermed enten reproduceres eller forandres gennem 

kommunikative begivenheder, hvorfor sproget besidder et forandringspotentiale. 
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Faircloughs tredimensionelle model 
Fairclough har udarbejdet en tredimensionel analysemodel, som sammenkobler tre traditioner: detaljeret 

tekstanalyse inden for disciplinen lingvistik, makrosociologisk analyse og den fortolkende mikrosociologiske 

tradition (ibid:78). Disse afspejler sig i modellens tre dimensioner: tekst, den diskursive praksis og den sociale 

praksis, som er gengivet i bilag 9.1. Niveauerne står i et dialektisk forhold til hinanden, hvilket bevirker, at 

alle tre dimensioner bør inddrages i en analyse af en konkret kommunikativ begivenhed. Omdrejningspunktet 

for analysen er således: 1) tekstens egenskaber (tale, skrift, billede, video), 2) produktions- og 

konsumptionsprocesser, som er forbundet med teksten og 3) den bredere sociale praksis, som den 

kommunikative begivenhed er en del af (ibid:80). 

 
I følgende afsnit redegøres der for Faircloughs begrebsunivers og anvendelsen af modellen i afhandlingens 

analyse. Vi anser Faircloughs tredimensionelle analysemodel, som et værktøj til at analysere diskurs, men gør 

samtidig opmærksom på, at der er foretaget til- og fravalg i modellens elementer baseret på afhandlingens 

problemformulering, hvilket er i tråd med Faircloughs egen pragmatiske tilgang til analysemodellen (ibid:82). 

 

Tekst 
Den første dimension i Faircloughs tredimensionelle model er tekst. Formålet med denne dimension er at 

foretage en detaljeret lingvistisk tekstanalyse vha. bestemte redskaber, herunder interaktionel kontrol, etos, 

ordvalg, grammatik og metaforer, for derigennem at kunne kortlægge, hvordan diskurserne iværksættes 

tekstuelt (ibid:94). Ved at undersøge udvalgte tekster opnås et indblik i de måder, hvorpå tekster behandler 

begivenheder og sociale relationer og således konstruerer bestemte versioner af virkeligheden, sociale 

identiteter og sociale relationer (ibid:95). 

 
I forbindelse med redskabet grammatik introducerer Fairclough begreberne transitivitet og modalitet. Ved 

transitivitet undersøges det, hvordan begivenheder og processer forbindes (og ikke forbindes) med subjekter 

og objekter. Fokus består i at afdække de ideologiske konsekvenser, som forskellige fremstillinger kan have 

(ibid). Baseret på givne sætningskonstruktioner kan der være tale om, at aktører tillægges handlinger, 

udelukkes eller at nogle forhold eller aktører fremhæves i højere grad end andre. Det gør det ligeledes muligt 

at placere ansvar for begivenheder eller forhold på givne aktører. Endvidere behandler Fairclough elementet 

sammenkædning, som belyser, hvordan sætninger eller bisætninger kædes sammen i større tekststrukturer, 

hvilket gør producenten i stand til at konstruere kausale forhold og tidsmæssige relationer (ibid). Fairclough 

trækker her på Hallidays tilgang til sammenkædning, som introducerer tre hovedtyper, der behandler relationer 

mellem delsætninger, herunder elaboration, extension og enhancement. Ved elaboration udarbejdes et udsagn 

på baggrund af et andet ved at specificere, beskrive eller eksemplificere det. Ved extension udvider et udsagn 

et andet ved at tilføre noget nyt gennem fx “og” og “endvidere” og der kan ligeledes skabes modsættende 
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relationer mellem udsagnene gennem fx “men”, “alligevel”, “eller” og “i stedet for”. Ved enhancement 

forstærker et udsagn et andet gennem en modificering, hvilket kan ske gennem en reference til tid, sted, måde 

og årsag. Der kan ligeledes analyseres på relationen mellem sætningsstrukturen, hvor der bl.a. kan forekomme 

en temporal, kausal, betinget, rummelig eller sammenlignende relation mellem delsætninger (Fairclough, 

1992:175). En analyse af ovenstående kan bidrage til at give et indblik i udsagnets argumentative struktur samt 

den rationalitet, som udsagnet søger at give udtryk for. 

 
Ordet modalitet betyder ”måde” og analyser af modalitet omhandler talerens grad af tilslutning til et udsagn 

(Jørgensen & Phillips, 1999:95). Der kan anvendes kategorisk, subjektiv eller objektiv modalitet, som alle 

anses som en måde at udtrykke et udsagn på (ibid:96). Derudover analyseres anvendelsen af modalverber såvel 

som adverbier, idet anvendelsen siger noget om graden af aktivitet ift. diskursen. Hvilken modalitet, der 

vælges, får konsekvenser for diskursens konstruktion af sociale relationer og videns- og betydningssystemer. 

Modalitet kan ligeledes udtrykkes gennem brugen af intonation eller ved brug af ”hedges”, herunder høj og 

lav affinitet. Lav affinitet opstår ved brug af ord som ”ligesom”, ”lidt” og ”kan”, hvilket ifølge Fairclough kan 

tyde på manglende magt (ibid:96). 

 

Som ovennævnt henviser modalitet ofte til den fremstilling, som udsagnet afspejler ift. om noget er universelt 

eller ej, på baggrund af om det er subjektivt eller objektivt. Således betegner modaliteten afsenderens relation 

til udsagnet og heraf graden af tilknytningen til buskabets virkelighedsrepræsentationer. Ifølge Fairclough kan 

modalitet også anvendes med det formål at udtrykke solidaritet over for andre interagerende (Fairclough, 

1992:159). Anvendelsen af solidaritet forudsætter, at afsenderen ved nogenlunde, hvad modtageren vil svare. 

Ved anvendelsen af retoriske spørgsmål ved afsenderen ofte, hvad modtageren vil svare, hvorfor afsender har 

mulighed for vise forståelse og solidaritet gennem det allerede kendte svar (ibid:160). Således kan modalitet 

ligeledes anvendes i forbindelse med at undersøge konstruktionen af sociale identiteter og relationer, som kan 

anvendes til afsenders fordel. 

 
Afslutningsvis beskriver Fairclough redskabet interaktionskontrol, som belyser forholdet mellem givne talere, 

herunder hvem der sætter dagsordenen i en samtale (Jørgensen & Phillips, 1999:95).  Analysen af 

interaktionskontrol består i at afgøre, hvem der er magtfuld i en dialog, hvilken afsender, der får taletid og 

hvordan der prioriteres i afsenderens udsagn blandt konsumenterne. Dette kan ligeledes indbefatte en magt til 

at formulere, hvad andre mener ved hjælp af gentagelse af andres udsagn, hvorigennem taleren kan finde 

opbakning (ibid). 
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Diskursiv praksis 
Fairclough mener ikke, at detaljeret lingvistisk tekstanalyse kan stå alene som diskursanalyse, idet denne ikke 

belyser forbindelserne mellem teksterne og de samfundsmæssige og kulturelle processer og strukturer 

(ibid:78). Anden dimension i modellen udgør derfor den diskursive praksis, der fungerer som et tværfagligt 

perspektiv, hvorfra tekstanalyse og social analyse kombineres (ibid). Relationen mellem tekst og den sociale 

praksis medieres af den diskursive praksis, hvorfor det således kun er gennem diskursiv praksis, hvor individer 

anvender sprog for at producere og konsumere tekster, at tekster former og formes af den sociale praksis 

(ibid:82). I den diskursive praksis er det således fundamentalt at undersøge hvilke vilkår, der gør sig gældende 

for produktion og konsumption, idet dette giver en indsigt i, hvilke implicitte regler og normer teksten har 

været underlagt. Dette kan bidrage til at kortlægge, hvilken baggrund afsenderen har for at italesætte et emne 

på én bestemt måde frem for en anden. Den diskursive praksis inddeles i henholdsvis produktions- og 

konsumptionsprocesser. I denne afhandling omhandler produktionsprocesserne de produktionsforhold, som 

mediernes tekster er underlagt, mens konsumptionsprocesserne udelukkende baserer sig på en kodning af vores 

afholdte fokusgruppers udtalelser omhandlende selvsamme tekster, der behandles i produktionsdelen. 

 
I den diskursive praksis undersøges processerne omkring produktion ved at kortlægge, hvordan en tekst 

trækker på diskurser og hvordan diskurser kombineres (ibid:81). Et essentielt element i den diskursive praksis 

er interdiskursivitet, hvilket er et udtryk for, at der forekommer en artikulation af forskellige diskurser inden 

for såvel diskursordnen som mellem forskellige diskursordener (ibid:84). Det handler med andre ord om, 

hvordan konkrete tekster trækker på tidligere betydninger og/eller blander forskellige diskurser på en ny måde. 

Fairclough påpeger i den forbindelse, at høj interdiskursivitet hænger sammen med forandring, mens lav 

interdiskursivitet indikerer reproduktion af det bestående (ibid). Det faktum, at diskurser blandes i en tekst 

benævnes interdiskursiv blanding, hvorfra nye hybriddiskurser kan opstå. Således er det vigtigt at undersøge, 

hvordan teksten gennem distribution bliver reformuleret og transformeret (Fairclough, 1992:79). Baseret på 

ovenstående bliver det således muligt at undersøge, hvorvidt der forekommer en reproduktion eller forandring 

af mediers kommunikation inden for et givent felt. 

 
Social praksis 
I den tredje dimension omhandlende social praksis afdækkes de forhold, som omgiver tekst og den diskursive 

praksis. Det er i analysen af forholdet mellem den diskursive praksis og den bredere sociale praksis, at 

undersøgelsen finder sine endelige konklusioner (ibid:98). For at være i stand til dette må relationerne mellem 

den diskursive praksis og diskursordnen, som den indgår i, afdækkes for derigennem at kunne kortlægge, 

hvilket net af diskurser, der danner den sociale praksis (ibid). I denne dimension bliver det muligt at besvare 

spørgsmålet om, hvorvidt den diskursive praksis reproducerer diskursordnen og dermed bidrager til at 

opretholde status quo i den eksisterende sociale praksis, eller om der forekommer en transformation af 
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diskursordnen og der således skabes social forandring (ibid). I forlængelse heraf søges det at kortlægge, hvilke 

konsekvenser den diskursive praksis har, herunder hvorvidt den forstærker eller tilslører ulige magtforhold i 

samfundet eller udfordrer konkrete magtpositioner ved at fremstille virkeligheden og de sociale relationer på 

en ny måde (ibid). 

 
Teoriens anvendelse i afhandlingen 
Faircloughs tredimensionelle model og begrebsapparat danner overordnet ramme for besvarelse af 

afhandlingens første del af analysen. Teorien anvendes i samspil med andre teorier, som skal bidrage til at 

kortlægge og uddybe de opstillede dimensioner i modellen for derigennem at opnå en fyldestgørende analyse. 

Fairclough anbefaler ligeledes, at der inddrages anden relevant teori i den sociale praksis, hvilket vil blive 

præsenteret i analysen (ibid:82). Kritisk diskursanalyse er velegnet som teoretisk ramme for afhandlingens 

første analysedel, idet der fokuseres på, hvordan diskurser skaber forandring, hvilket er centralt gennem 

afhandlingen. Der søges svar på, hvorvidt de fremanalyserede diskurser bidrager til eksisterende eller om der 

forekommer en ændring i diskurserne for mediernes kommunikation. 

 

2.2. Jürgen Habermas 
Det er valgt at inddrage Jürgen Habermas og hans tanker fra værket “Borgerlig offentlighed” som fundamentet 

for afhandlingens offentligheds- og demokratiteoretiske tilgang. En tilgang, hvor der bygges og udvikles på 

begrebet det deliberative demokrati samt Habermas’ offentlighedsteori. På trods af, at Habermas’ 

offentlighedsteori daterer sig til 1962, og vi i dag har et samfund, som er præget og bundet sammen af sociale 

medier og informationsteknologier, påpeger Jørn Loftager, at dette er et uomgængeligt værk, idet bogen 

fremsætter idealer, der i dag har vundet tilslutning (Loftager, 2004). Desuden er Habermas’ teorier kraftigt 

forankret i kommunikationens betydning for offentligheden og demokratiet, hvilket er et af afhandlingens 

centrale omdrejningspunkter. Habermas’ litteratur og teoretiske overvejelser er omfattende, og vi har set os 

nødsaget til at foretage visse til- og fravalg i henhold til at kunne arbejde effektivt med de udvalgte områder. 

 

2.2.1 Habermas’ borgerlige offentlighed 

I Habermas’ første værk ”Strukturwandel der Öffentlichkeit” redegør han for den historiske udvikling, som 

betinger fremkomsten af en borgerlig offentlighed samt en strukturforvaltning. I strukturforvaltningen er der 

opbrud i skellet mellem den offentlige og private sfære, som af Habermas benævnes for offentlighedens 

forfaldsproces, hvilket truer offentlighedens funktion som forum for aktiv, kritisk ræsonnerende 

demokratideltagelse (Merkelsen, 2007:150). 
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Ifølge Eriksen og Weigård, som beskæftiger sig med Habermas’ teori, kan offentlighed siges at være: “det 

sociale rum, der skabes af kommunikativt handlende aktører, som er bærere af meninger og interesser” 

(Eriksen & Weigård, 2003:275). Offentligheden er ikke karakteriseret ved en fælles handling indrettet med 

henblik på at frembringe direkte resultater, men er: “et forum, hvor det, der sker, bestemmes af det, der kan 

gøres alment forståeligt - interessant, troværdigt, relevant og acceptabelt - ved brug af dagligdagssproget” 

(ibid). Betegnelsen offentlig betyder ikke nødvendigvis, at noget er offentligt, men indebærer en række 

handlinger, placeringer mm., hvis opgave er, at sørge for alle statsborgeres offentlige og fælles vel (Habermas, 

2009:50). Formålet med at skabe en offentlig mening er således at kunne påvirke styringen af samfundet 

gennem demokratiets kanaler (Nielsen & Pedersen, 2020:23). 

 
I Habermas’ værk beskrives det, hvordan den borgerlige offentlighed udfoldede sig i spændingsfeltet mellem 

stat og samfund, men forblev en del af det private område (Habermas, 2009:217). Habermas fandt, at politisk 

propaganda, individbaseret markedsføring og den kontunierligt voksende kulturindustri, var potentielt 

maipulerende på individerne, der som konsekvens fastholdte dem i uvidenhed gennem fratagelse af 

deltagelsesmulighederne. Habermas antog endvidere, at en manglende deltagelse ville være skadelig for 

demokratiet, hvorfor hans teori primært omhandlede mulighederne for at samle individerne til ét publikum 

(Eriksen & Weigård, 2003:263-273). Subjektet for offentligheden er publikum, som således bliver bærer af 

den offentlige mening (Habermas, 2009:50). Publikummet samles som den borgerlige offentlighed, hvis første 

fysiske mødesteder, ifølge Habermas, var på kaffesaloner og til selskaber, som dannede forum for først at 

diskutere litterær kritik og senere politisk kritik. Til at begynde med, var salonerne et sted for byaristokrater 

og intellektuelle adelige, men blev senere steder hvor: ”(…) sønner af prinser og grever (mødes) med urmagere 

og kræmmere” (ibid:87). 

 
Den offentlige mening har to formål. Først og fremmest, det at være kritisk overfor den politiske magt og 

dernæst at formidle indtryk (ibid:331). På baggrund af, at borgerne samledes til ét publikum og heraf kom frem 

til en offentlig mening, var individerne i stand til at lægge pres på magthavende og således forsøge at opnå 

politisk indflydelse. Dette medvirkede til, at folket i højere grad kom til magt, hvor de igennem en fælles 

meningsdannelse kunne tjene egne interesser (Eriksen & Weigård, 2003:265-266). Habermas påpeger, at 

borgerne ikke udelukkende skal tage del i magten, men derimod indgå i meningsudvekslinger om det fælles 

bedste gennem det gode argument. Således er idealet ikke flertallets bedste som udgangspunkt, men derimod 

meningsudvekslingen herom. Meningen med en sådan offentlighed er, at magthaverne skal møde individerne 

for at ræsonnere deres rationaler og finde medhold: ”offentlighed skal søges i den offentlige, ”fornuftige” 

diskussion” (ibid:267). 
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Således stimlede folk sammen for at diskutere og ræsonnere til konsensus gennem det Habermas benævner 

kommunikativ handlen, hvorfra den offentlige mening opstod. Borgerlighedens krav om, at statsmagten skal 

legitimere sig offentligt på et rationelt grundlag, ser Habermas som værende en herredømmefri offentlig debat 

(Merkelsen, 2007:154). I den forbindelse skal offentligheden indtage en position af upartiskhed og rationel 

argumentation (Eriksen & Weigård, 2003:265-266), idet målet med offentlighed er at skabe fælles opfattelser, 

identitet og selvforståelse, hvilket formes gennem kommunikationen (ibid:283). Den offentlige debat og 

således mening fungerer efter principperne om en herredømmefri dialog, som er kendetegnet ved, at 

fundamentet er deltagernes gode argumenter og ikke deres sociale status eller eventuelle skjulte interesser bag 

ytringerne (Merkelsen, 2007:153). Habermas beskriver endvidere den ideelle samtalesituation, som værende 

den arena, hvori den herredømmefri dialog kan foregå. I den forbindelse præsenterer Habermas tre 

gyldighedskriterier for den ideelle samtalesituation. Nedenstående kriterier fungerer som rettesnor for enhver 

samtale, hvis ikke kommunikationen skal ende som instrument for strategiske interesser (ibid:154): 

 
• at udsagnet er sandt 
• at talehandlingen er rigtig ift. den gældende normative kontekst 
• at talerens manifeste intention er ment sådan, som det er udtrykt (Eriksen & Weigård, 2003:63) 

 

Der er således tale om, at kommunikationen skal indeholde en objektiv sandhed, normativ rigtighed og 

subjektiv sandfærdighed, førend den kan anses som værende gyldig og en meningsfuld samtale (ibid). Disse 

gyldighedskrav giver mulighed for sprogligt at opnå en rationalitet, da det udtrykte er genstand for rationelle 

argumenter og kritik, og der er således grundlag for at opnå en fælles forståelse og konsensus om det udtrykte. 

Udover ovenstående gyldighedskrav fremsætter Habermas ligeledes en række regler for samtalen, for at den 

kan leve op til den ideelle samtalesituation: 

 
• Alle skal kunne deltage i samtalen 

• Alle skal kunne indføre og problematisere enhver påstand 

• Alle må frit udtale holdninger, ønsker og behov 

• Ingen må gennem tvang forhindres i at udøve disse rettigheder (Merkelsen, 2007:159) 

 

I den forbindelse forekommer der, ifølge Habermas, en strukturforvaltning, som medfører, at skellet mellem 

den offentlige og private sfære er i opbrud, hvilket: ”truer offentlighedens funktion som forum for en aktiv, 

kritisk ræsonnerende demokratideltagelse” (ibid:150). Opbruddet medfører på den ene side en tendens til, at 

den moderne socialstat griber ind i privatsfæren og på den anden side griber de private markedskræfter ind i 

det politiske kredsløb, hvor medierne som eksempel reduceres til en underholdningsindustri og medium for 

kapitalkræfter (ibid). Habermas mener, at demokratiet mister legitimitet, når befolkningen reduceres til 
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tilskuere og at vi som borgere med strukturforvaltningen: ”ophører vi med at fungere som forsvarere af vores 

privatinteresser i offentligheden, og vi bliver i stigende grad passive tilskuere til en psuedo-offentlighed i et 

samfund, hvor politiske og kommercielle kræfter tenderer imod at reducere os til objekter for instrumentel 

styring” (ibid:154). Således bliver den demokratiske dialog, der baserer sig på rationelle argumenter, 

undermineret af påvirkningen fra penge og magt og som følge heraf får den offentlige dialog et strategisk 

præg, hvor det ikke længere er de bedste argumenter, der vinder, men dem der bedst formår at udnytte deres 

ressourcer, herunder også de kommunikative (ibid:151). Offentlighed kan forstås som rammen om et 

deliberativt demokrati, da det er gennem den frie og ustyrede, men argumentatorisk forpligtende sprogbrug, at 

fællesskabet udstyres med ressourcerne til at kunne udføre rette politiske valg (Nielsen & Pedersen, 2020:21). 

Dette leder videre til næste afsnit omhandlende det deliberative demokrati. 

 

2.2.3 Det deliberative demokrati 

I 1992 formulerer Habermas et demokratiteoretisk bidrag, som omhandler de processer, som skal være opfyldt 

for, at individerne har ret til at få gennemført en demokratisk afstemning. Ifølge Habermas er et deliberativt 

demokrati et, hvori der kan føres en herredømmefri samtale og begrebet deliberativ henviser til: “at føre en 

fornuftig samtale, at opveje fordele og ulemper, at kunne se en sag fra flere sider og at forpligte sig på rationel 

begrundelse i samtalen” (Nielsen & Pedersen, 2020:20). Det deliberative demokrati trækker på to klassiske 

demokratiteoretiske hovedretninger, herunder den liberale og republikanske tradition. Det liberale demokrati 

er kendetegnet ved, at det legitimeres gennem valghandlingen som et tegn på en kollektiv beslutning, der har 

afsæt i individers valg og således flertallets beslutning (Eriksen & Weigård, 2003:169). I den republikanske 

tradition er deltagelse, i uformelle såvel som formelle forum, i fokus. Det er altså ikke aktørernes vilje, men 

deres fornuft og evne til at enes om, hvad der er det fælles bedste, som er i fokus. Begge traditioners sigte er: 

”det fælles bedste” (ibid:170). 

 

Habermas retter dog en kritik mod begge traditioner. Han kritiserer den republikanske tradition for kun at 

inddrage individer, som allerede tager del i det politiske samfund (ibid:179). Derudover er det enorme fokus 

på fællesskabet til kritik, idet rettighederne i denne type samfund bliver givet til individerne og ikke enkelte 

individer. Desuden påpeges det, at deliberation vanskeliggøres i moderne multikulturelle samfund, hvor 

fællesskabet kan være et kompliceret mål, som følge af en øget funktionel differentiering, social kompleksitet 

og interessemodsætninger (ibid:177-178). Den liberale tradition kritiseres for at være det, der benævnes et 

konkurrencedemokrati, hvor argumentationen er blevet negligeret til fordel for strategisk interaktion og 

interessekampe (ibid:173). Individerne heri anses som værende egennytteoptimerende i dialogen med andre 

individer, hvorfor dette kan have konsekvenser for den demokratiske dialog, som dermed vil handle om at 

opfylde egne behov. Således forkastes flertallets stemme og vilje, hvilket står i modsætning til det Habermas 

anser som værende centralt for det deliberative demokrati. 
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Habermas alternativ til disse demokratiformer placerer sig dermed i midten og er ikke belastet af ovenståendes 

svagheder, men anvender derimod deres fordele om omdanner dem til en helhed, der er bedre tilpasset 

realiteterne i komplekse samfund (ibid:186). Begrebet “deliberativt demokrati” har Habermas ikke eneret på 

og ophavsmanden er Jospeh M. Bessette. Med udgangspunkt i Bessette, har Habermas udarbejdet sine teorier 

omkring et deliberativt demokrati, hvilket han betegner “diskursteoretisk deliberativ demokratimodel” og som 

er en model: “(...) hvor borgerne styrer sig selv ved at deltage i retslige institutionaliserede 

lovgivningsprocesser, og hvor kun resultater, der kan få alles samtykke i en fri debat, er legitime” (ibid:172). 

Den deliberative tankegang drejer sig om at sikre, at kvaliteten af det offentlige ræsonnement som grundlag 

for politiken bliver optimal, hvori argumenter og ikke præferencer er det basale værktøj. 

 
I det deliberative demokrati anses fornuften som værende af væsentlig betydning, idet den er afgørende ift. 

løsningen af indbyrdes konflikter. Med baggrund heri opstår den principorienterede diskussion, som er 

afgørende for den demokratiske deliberation, idet handlinger forsvares mod kritik gennem argumenter med 

henblik på at nå til konsensus om en kollektiv viljedannelse (ibid:185). Ifølge Habermas skal der træffes 

beslutninger ud fra en legal institutionaliseret beslutningstagningsproces, hvori deliberationen sikres gennem 

aktivt deltagende individer og holdes demokratisk gennem en række kriterier, som bidrager til, at individerne 

har lige mulighed for deltagelse, hvorved de således vil regere over dem selv, og der vil være tale om legitim 

magt (ibid). Netop dette er grundlaget, der kan skabe forandring gennem kommunikation. Afslutningsvis 

påpeger Habermas, at: “diskursteorien sigter mod at tilgodese både det liberale bidrag om, at individet har 

første prioritet, og den republikanske indsigt om, at legitimitet udspringer af borgernes deliberationer” 

(ibid:186), hvorfor meningsdannelse foregår i offentligheden og viljedannelsen i politiske institutioner 

(ibid:188). 

 
Teorien anvendelse i afhandlingen 
Til besvarelse af afhandlingen anvendes Habermas’ teori om den borgerlige offentlighed, den ideelle 

samtalesituation og det deliberative demokrati som rammen for, hvordan et demokrati udvikles og 

vedligeholdes, hvilket udgør et centralt element i anden del af analysen, hvor det undersøges, hvilken 

betydning udviklingen og vilkårene i mediebranchen har for etableringen af den offentlige mening i et 

demokratisk perspektiv. Således anvendes Habermas’ begrebsapparat til at vurdere grundlaget for nutidens 

muligheder og begrænsninger for den ideelle samtalesituation, etableringen af den offentlige mening og 

deliberative demokrati set i lyset af aktuelle samfundstendenser i form af det postfaktuelle samfund, 

ekkokamre, sociale mediers tilkomst og fake news. 

 



METODE

“Metodologi er de filosofiske overvejelser
over, hvilke metoder vi skal tage i

anvendelse for at frembringe den ønskede
viden” - Ingemann, 2013.
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3. Metode og empiri 
 

3.1 Metode 
 

3.1.1 Analysestrategi 
I følgende afsnit beskrives det, hvordan teori og empiri kombineres i analysen for derigennem at være i stand 

til at besvare afhandlingens problemformulering. Det er valgt at inddele analysen i to dele, idet resultaterne fra 

delanalyse ét er en forudsætning for at kunne foretage delanalyse to. 

 

Det er valgt at anvende Faircloughs kritiske diskursanalyse, begrebsunivers og tredimensionelle model som 

metodisk og teoretisk ramme i besvarelsen af afhandlingens første del af analysen. Denne teori er valgt, idet 

den er særlig velegnet til at undersøge relationerne mellem diskursiv praksis og sociale og kulturelle 

udviklinger i forskellige sociale sammenhænge (Jørgensen & Phillips, 1999:72). Dette er centralt, idet 

afhandlingens genstandsfelt omhandler, hvordan udviklingen og vilkårene i mediebranchen har betydning for 

etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Den tekstuelle dimension tager 

udgangspunkt i udvalgte tekster fra medierne, hvor formålet er at kortlægge teksternes egenskaber, for 

derigennem at udlede tendenser i mediernes anvendelse af lingvistiske virkemidler. Den diskursive praksis 

tager udgangspunkt i de diskursive produktionsforhold i de udvalgte tekster fra første dimension, herunder 

mediernes strategiske anvendelse af diskurser. Dernæst behandles konsumptionsforholdene gennem afholdte 

fokusgruppeinterviews for at undersøge individers forståelse af selvsamme tekster og derigennem udlede, 

hvorvidt mediernes producerede diskursive virkelighed kan opfattes som værende succesfuld. Den sociale 

praksis undersøger, hvordan givne samfundstendenser påvirker vilkårene for medierne og hvordan dette 

kommer til udtryk i mediernes kommunikation. Faircloughs tredimensionelle model er mangelfuld ift. at 

beskrive, hvilke samfundstendenser, der er gældende i den sociale praksis, hvorfor han opfordrer til, at anden 

teori inddrages for således at kortlægge og uddybe den sociale praksis og dermed opnå en fyldestgørende 

analyse (ibid:82). Således er det valgt at inddrage Farhad Manjoos teori om det postfaktuelle samfund og den 

danske medieaftale anno 2019-2023 i analysen af den sociale praksis. 

 
Afhandlingens anvendelse af Faircloughs tredimensionelle model kan opsummeres som følgende: den 

tekstuelle dimension belyser, hvilke egenskaber de udvalgte tekster besidder og således hvad den sproglige 

opbygning i den udvalgte kommunikation karakteriseres af. Den diskursive praksis analyserer, hvordan 

kommunikationen henholdsvis produceres af medierne og konsumeres af individerne. Afslutningsvis bidrager 
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den sociale praksis med kvalificerede bud på, hvorfor den udvalgte kommunikation produceres af medierne 

og konsumeres af individerne som den gør. 

 

I delanalyse to forlades Faircloughs kritiske diskursanalyse som ramme, idet der på baggrund af resultaterne i 

diskursanalysen foretages en bredere analyse af, hvordan udviklingen og vilkårene i mediebranchen har 

betydning for etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Det er valgt at foretage denne 

analyse, da flere undersøgelser isoleret har haft fokus på udviklingen i mediebranchen og befolkningens 

ændrede medieadfærd, hvorfor der anlægges et tværfagligt perspektiv, hvor eksisterende forskning 

omhandlende udviklingen og vilkårene i mediebranchen kombineres med mediernes betydning for 

etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Til dette anvendes Habermas’ 

begrebsunivers samt hans teori om borgerlig offentlighed og det deliberative demokrati, da det vurderes, at 

den deliberative forestilling om demokratiet kan anses som værende i overensstemmelse med almindelige 

værdier og idealer i Danmark, hvor fri offentlig diskussion og meningsdannelse udgør en borgerlig rettighed, 

som ses indskrevet i Grundloven (Loftager, 2004:10). Samspillet mellem medierne, offentlighed, den ideelle 

samtalesituation og det deliberative demokrati er af vigtig karakter i forhold til afhandlingens problemfelt og 

undersøgelsesinteresse, idet Habermas herigennem beskriver rammerne for, hvordan et demokrati udvikles og 

vedligeholdes. Habermas’ teori daterer sig til 1962, men da der kan påvises omfattende forandringer i 

samfundet, er det valgt at inddrage anden relevant empiri, som giver svar på det de overleverede læresætninger 

fra Habermas ikke rummer svar på (ibid). Således inddrages primær empiri i form af vores 

spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews samt anden udvalgt empiri, herunder teori om fake news, 

det postfaktuelle demokrati, constructive journalism samt anbefalinger fra en nyligt etableret techkommission. 

 
Således besvares problemformuleringen gennem de to analysedele, hvilket danner baggrund for at aktualisere 

afhandlingens undersøgelsesfelt gennem en diskussion af de journalistisk redigerede mediers rolle i henhold 

til coronavirus. Formidlingen af coronavirus er et konkret eksempel, som tydeliggør mediernes vigtighed ift. 

at viderebringe myndighedernes anbefalinger og etablere den offentlige mening, som hvis mislykket, kan have 

vidtrækkende konsekvenser, der i sidste ende kan koste menneskeliv. Afslutningsvis fremsættes kvalificerede 

anbefalinger til mediernes fremtidige kommunikation baseret på afhandlingens resultater og konklusioner. 

 

Det er valgt at udarbejde en model, som illustrerer analysens opbygning i afhandlingen. Modellen fremgår i 

bilag 9.2. 
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3.1.2 Videnskabsteori 
 

Socialkonstruktivisme 
Denne afhandling tager sit videnskabsteoretiske afsæt i socialkonstruktivismen. Den socialkonstruktivistiske 

tilgang baserer sig på tanken om, at: ”verden ikke eksisterer uafhængigt af observatøren”, hvorfor 

afhandlingen afspejler dette (Ingemann, 2013:101). I socialkonstruktivismen tildeles observatøren en særlig 

betydning og anses som værende en handlende aktør og betragtende undersøger, hvori sprog i diverse former 

og sammenhænge gør sig gældende (ibid). Sproget opfattes både som et redskab til at overføre meddelelser, 

men også som et erkendelsesmæssigt og metodisk redskab til at undersøge genstandsfeltet, hvorfor subjektive 

faktorer bringes ind i fortolkningen (ibid:105). Som observatør er man kun i stand til at forstå spillet i kraft af 

at kunne spille det, hvorfor sproget således er et centralt omdrejningspunkt i afhandlingens analysedel ét såvel 

som to, hvor særligt analyse af sprog i form af tekst og tale gør sig gældende. Udover ovenstående bygger 

socialkonstruktivismen på en forestilling om, at social praksis og interaktion er medskabende i sociale 

processer, hvorfor måder at handle på, fortolkninger og dokumenter, der optræder i afhandlingen anses som 

værende sociale handlinger, der tilskrives subjektiv mening (Rasborg, 2013:406). Med baggrund i den 

socialkonstruktivistiske tilgang anses genstandsfeltet altså som værende flydende, dynamisk og som 

konstrueret gennem sociale processer, hvori sociale praksisser og individ påvirker hinanden gensidigt 

(Ingemann, 2013:131). 

 
Teoretikerne Berger og Luckmann er to væsentlige aktører inden for socialkonstruktivismen. Sammen har de 

formuleret en begrebslig ramme, der muliggør analyser af den sociale konstruktion af hverdagslivets rutiner, 

vaner og institutioner, hvilket er et gennemgående element, der behandles i afhandlingens analyse (Rasborg, 

2013:420). Berger og Luckmann formulerede teorier omkring videnssociologi, der har til formål at undersøge, 

hvordan viden i al almindelighed skabes samt hvordan denne reproduceres i samfundet (Ingemann, 2013:136). 

De udvider feltet indenfor videnssociologien til ikke blot at omhandle den videnskabelige viden, men også 

“common sense” viden. Det bærende element bag deres tanker er, at samfundet og dets intuitioner er et produkt 

af tilbagevendende handlingsmønstre og de betydninger individer tillægger dem (Rasborg, 2013:421). Gennem 

det daglige virke opbygger individer særlige rutiner, vaner og måder at tolke egne og andres handlinger på, 

hvoraf der opstår typificeringer. I den forbindelse opstår bestemte handlemønstre, hvilket resulterer i dannelsen 

af mere varige institutioner (ibid:422). 

 
Berger og Luckmann beskriver processen, hvori fælles frembragte meninger skabes som en samfundsmæssig 

reproduktion bestående af eksternalisering, objektivering og internalisering (Ingemann, 2013:136). 

Reproduktionen sker i en proces, hvor den tavse viden, herunder meninger og overbevisninger, gøres eksplicit. 
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Herefter objektiveres denne viden gennem en samfundsmæssig institutionalisering og transformeres således 

til normer, vaner, rutiner og dermed “common sense” viden. Afslutningsvis sker der en internalisering, 

hvorunder disse forestillinger reproduceres hos individerne gennem en socialiseringsproces, hvorved disse 

overleveres (ibid). Således skabes der gennem subjektive handlinger en objektiv realitet i samfundet, drevet af 

en dialektisk proces, bestående af ovennævnte elementer (Rasborg, 2013:423). Ovenstående udgangspunkt 

kan bidrage til at beskrive processerne, der sker i forbindelserne med etableringen af den offentlige mening. 

Medierne kan siges at have indflydelse på disse processer, idet de i høj grad tager del i at gøre tavs viden 

eksplicit og objektiverer denne gennem en samfundsmæssig institutionalisering, der kommunikeres til 

individerne, hvis mening potentielt påvirkes af udlægningen. Denne udlægning bliver herefter internaliseret 

og reproduceret blandt individerne, hvorfor mediernes udlægning indgår i den dialektiske proces og det er 

således ikke kun mellem individer denne proces kan siges at foregå, men ligeledes mellem medier og individer. 

 
Diskursteori anvendes som teoretisk ramme for første analysedel, idet der fokuseres på, hvordan diskurser 

skaber forandring. Der søges svar på, hvorvidt de fremanalyserede diskurser bidrager til den eksisterende 

diskurs eller om der forekommer en artikulering af diskursen for mediernes kommunikation. Der findes 

forskellige indfaldsvinkler til det diskursanalytiske felt, som både adskiller sig og overlapper hinanden ved 

bl.a. at have divergerende forestillinger af diskursens rolle i konstruktionen af virkeligheden (Jørgensen & 

Phillips, 1999:9). Det er valgt at afhandlingens diskursteoretiske afsæt skal tages i Faircloughs kritiske 

diskursteori, idet denne deler den socialkonstruktivistiske grundantagelse om, at det primært er gennem sprog, 

herunder tekst, at der kan opnås erkendelse om verden. Derudover trækker socialkonstruktivismen på den 

poststrukturalistiske ideologi, der opfatter sproget som adgangsgivende til virkeligheden, hvorfor sprogbrug 

forekommer som et socialt fænomen, der gennem forhandlinger i sociale rum, tager del i at fastlægge og 

udfordre betydningsstrukturer (ibid:17). Således forekommer der ikke én objektiv sandhed, idet sandheden 

skal fortolkes som en midlertidigt accepteret måde at erkende verden på, der opstår som følge af sociale 

processer individer imellem og som kontinuerligt skabes og genforhandles. I de sociale relationer, som 

individer indgår i, opretholdes og skabes der en måde at tale om verden på, hvilket er medskabende i 

konstruktionen af den. Således udgøres diskurserne af måden vi taler om verden på samt de 

betydningssystemer vi skaber og gennem italesættelse tilkendegives én af flere mulige repræsentationer af 

verden. På den måde er vores egen betydningstilskrivning og således den måde vi gennem diskurserne 

konstruerer den sociale virkelighed, regulerende for vores handlemuligheder (ibid:25). Igennem afhandlingen 

forudsættes det, at medier, individer og institutioner skaber deres virkelighed gennem tekst, sociale praksisser, 

sprog og interaktion (Rasborg, 2013:405). Afhandlingens diskursanalytiske sigte er derfor at kortlægge de 

mønstre, der optræder i sprogbrugen omkring et givent fænomen, herunder mediernes kommunikation og 

individernes opfattelse heraf samt hvilke konsekvenser de forskellige diskursive fremstillinger af 

virkeligheden får. Der søges at opnå en meningsindsigt i den sociale virkelighed, som bygger på et sprogligt 
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grundlag, som ikke blot tager udgangspunkt i sprog mellem individer, men forlænges af medierne gennem 

deres udgivelser. 

 

Idet afsættet for afhandlingen er socialkonstruktivistisk er den virkelighed, som forsøges opnået en fortolket 

version af virkeligheden. Der tages således forbehold for, at vores egne virkelighedsforståelser spiller ind i 

tolkningen af afhandlingens delelementer, hvorfor det ikke anses som værende muligt at opnå en komplet 

objektiv og sand erkendelse omkring genstandsfeltet. Ydermere antager socialkonstruktivismen, at 

virkeligheden konstrueres gennem social praksis og er historisk betinget, hvorfor vi er bevidste om, at 

virkelighedskonstruktionen ikke er entydig og dermed kunne have set anderledes ud (Ingemann, 2013:101). 

Således er det også væsentligt, at vi som forskere selv befinder os inden for en given kontekst, herunder en 

bestemt virkelighedskonstruktion, hvorfor vores forståelse og tilgang til afhandlingen ligeledes kunne have 

været anderledes. Dette betyder, at afhandlingens resultater vil være præget af den sociale kontekst vi, som 

forskere, befinder os inden for, hvorfor udfaldet på afhandlingens konklusioner ligeledes kunne have været 

anderledes, såfremt en anden tilgang til afhandlingen, herunder materiale-, teori- og empirivalg havde været 

anvendt. 

 

Socialkonstruktivismen, Fairclough og Habermas 
I afhandlingens delanalyse to anvendes Habermas’ teori som metodisk og teoretisk ramme. Det er her vigtigt 

at gøre opmærksom på, at Habermas indtager en anden videnskabsteoretisk position end den 

socialkonstruktivistiske (Merkelsen, 2007:151). Dette er vigtigt at påpege, idet positionerne har forskellige 

metodologier og således forskellige måder at anskue verden på. Habermas skrev i 1962 sit hovedværk, der 

havde sit udspring i Frankfurterskolen, som knytter sig til kritisk teori. Begrebet kritisk teori henviser til 

Frankfurterskolens faglige udgangspunkt og knytter sig til den marxistiske tradition. Kritisk teori har 

fortolkning som et væsentligt omdrejningspunkt og har fokus på at afdække de illegitime magtforhold, der 

eksisterer i samfundet (ibid:153). Frankfurterskolen er kendetegnet ved, at der ikke findes en neutral 

beskrivelse af sociale fænomener. Individet kan ved bevidstliggørelse af de sammenhænge, som styrer deres 

liv, gribe til handling for at ændre disse, hvorfor samfundsmæssige kendsgerninger dermed ikke blot er 

objektive realiteter individet er nødt til at indrette sig efter. Således er formålet at ændre magtforholdet og lade 

individerne komme til magten, som sammen skal definere fremtiden. Kritisk teori skal altså ikke blot registrere 

den sociale virkelighed som den er, men ligeledes bidrage til den historiske realisering af samfundet, som det 

bør være (Eriksen & Weigård, 2003:20). Det er inden for denne position, at Habermas udarbejdede sit 

hovedværk og redegjorde for sin teori omhandlende den borgerlige offentlighed. 

 
Habermas mente dog, at Frankerfurterskolen som udgangspunkt havde et for pessimistisk syn på kultur og en 

afstandstagen til samfundskritik, hvorfor han delvist forlod denne position (Merkelsen, 2007:151). Habermas 
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vedholdte dog dele af den kritiske tankegang, hvor der ikke findes nogen neutral beskrivelse af fænomener, 

hvorfor individer anses som værende subjekter, som besidder en holdning (Eriksen & Weigård, 2003:20). 

Habermas anses endvidere som en kritisk viderefører af rationalismens ide, da han: “hverken stiller sig tilfreds 

med den dominerende videnskabsteoretiske rationalitetsforståelse - repræsenteret af positivismen - eller med 

den måde, modernitetens idé er blevet realiseret på i det kapitalistiske samfund” (ibid:16). Heraf ses det, at 

Habermas mener, at der findes en alternativ tolkning af rationalismens og modernitetens ide, idet det moderne, 

ifølge Habermas, er et ufuldendt projekt, som er værd at realisere, eftersom det er muligt at gøre det på en 

bedre og mere fuldstændig måde end hidtil. Således vender Habermas sig ikke alene mod dem, som forstår 

rationaliteten på en positivistisk og instrumentalistisk måde, men ligeledes mod de forskellige former for 

skepticisme, som sår tvivl om, hvorvidt fornuftsevnen kan bruges til at etablere holdbare standarder og bidrage 

til at give os svar på vanskelige spørgsmål i tilværelsen (ibid:18). Således har Habermas bidraget til en kritik 

af positivismen, hvilket han anser som værende: ”halveret rationalisme” (Merkelsen 2007:152). Ifølge 

Habermas er problemstillingen: ”at hvis samfundsvidenskaben indgår på positivismens præmisser, vil dens 

fokus blive reduceret til samfundets tekniske styringsredskaber (tid, penge og andre kvantiteter), hvorved 

spørgsmål omkring moral, demokratisk indflydelse, retfærdighed osv. udgrænses som subjektive og 

irrationelle forhold udenfor den videnskabelige interessesfære” (ibid:151). Deraf mener Habermas, at 

positivismen er utilstrækkelig, da den ikke forstår forbindelsen mellem teori og praksis. 

 

Således gjorde Habermas det til sit projekt at udvikle en normativ teori som grundlag for at sandsynliggøre 

muligheden for et bedre samfund og for kritik af det eksisterende (Ingemann, 2013:201). Han påpeger, at 

normativ teori må bygge på individernes erfaringer og historiske udviklingstræk, som bliver bestemmende for, 

hvad der er det fælles bedste for samfundet (ibid). Habermas mener ikke, at forskere kan finde og formulere 

endegyldige normer, hvorfor disse skal udkrystalliseres gennem den demokratiske diskurs, idet der gennem 

samtalen mellem mennesker, hvilket Habermas benævner kommunikativ handlen, opstår kommunikativ 

fornuft, hvis man lever op til normerne for den ideelle samtalesituation og dermed overholder diskursetikken 

(ibid:202). Habermas tilslutter sig således hermeneutikken, hvor der redegøres for den sproglige interaktion 

gennem fortolkningslære. Han tilslutter sig derudover fortsat kritisk teori som erkendelsesform, hvilket 

bevirker, at aktører, gennem en samfundsmæssig selvrefleksion, skal søge at frigøre sig fra de magtbindinger, 

som modarbejder oplysningens og modernitetens projekt. Således udgør kritisk teori ikke en egentlig 

videnskab, men mere et udgangspunkt for Habermas (Merkelsen, 2007:152-153). 

 
Årsagen til, at vi anser det som værende muligt at inddrage Habermas under den socialkonstruktivistiske 

position er hans særlige fokus på sprog, herunder den ideelle samtalesituation, som er underlagt en række 

gyldighedskriterier og regler (Eriksen & Weigård, 2003:63). Dette stemmer overens med afhandlingens 

socialkonstruktivistiske tilgang, hvor det er valgt at gøre brug af Faircloughs kritiske diskursteori, som har 
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konkret sprogbrug som omdrejningspunkt, hvor sproget er toneangivende for de diskurser, der fremkommer i 

samfundet. I forlængelse heraf er en af Habermas’ pointer, at særligt sproget og kommunikationen er essentiel 

i opretholdelsen af den social sfære, da sproget bidrager til at strukturere den menneskelige bevidsthed og 

demonstrerer individets forståelse for omverdenen. Derudover fremgår det af ovenstående, at Habermas anser 

individer, som værende i stand til at påvirke den verden, der omgiver dem og påpeger, at der ikke findes en 

endegyldig sandhed, hvorfor sandhed er op til fortolkning gennem sprog og argumentation. På den måde er 

interaktionen med andre individer og skabelsen af konsensus individer imellem et af Habermas’ 

omdrejningspunkter og afspejler således en verden, hvor: “verden ikke eksisterer uafhængigt af observatøren”, 

hvilket netop er det socialkonstruktivistiske udgangspunkt (Ingemann, 2013:101). Desuden har Habermas 

såvel som Fairclough fokus på at påvise og udligne ulige magtforhold i samfundet. Faircloughs kritiske 

diskursanalyse er kritisk i den forstand, at den ser det som sin opgave at afsløre den diskursive praksis’ rolle i 

opretholdelsen af den sociale verden, herunder sociale relationer, som indebærer ulige magtforhold (Jørgensen 

& Phillips, 199:75). Habermas indtager en kritisk position, hvor ønsket er at afsløre illegitime magtmønstre 

eller tilslørede undertrykkelsesforhold (Eriksen & Weigård, 2003:20). Således er det muligt at inddrage 

Fairclough og Habermas under den socialkonstruktivistiske position, idet vi kan påpege visse ligheder mellem 

disse teoretikere, herunder et sprogligt fokus samt sproget og interaktionens betydning for skabelsen af 

konsensus mellem individer. Gennem anvendelsen af Fairclough og Habermas er det muligt at undersøge, 

hvorvidt mediernes indflydelse og magt over individerne medfører en skævvridning af oplysningen og således 

påvirker etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. 

 

3.1.3 Forskningsdesign 
Forskningsdesignet er betegnelsen for kombinationen af de fremgangsmetoder, som forskeren benytter sig af 

i forbindelse med dataindsamling (Andersen, 1990:113). Det er afhandlingens formål og problemformulering, 

som er afgørende for, hvilken type forskningsdesign, som er bedst egnet til at producere valide data med 

henblik på at skabe rammen for den mest retvisende konklusion (ibid). 

 

På baggrund af problemformuleringen er det valgt at anvende en tematisk analyse, som Braun og Clarke 

definerer: “thematic analysis is a method for identifying, analysing and reporting patterns (themes) within 

data” (Braun & Clarke 2006:79). En tematisk analyse kan anvendes i forbindelse med indsamling af empirisk 

materiale såvel som transskribering og kodning af interviews. Ifølge Kvale og Brinkmann kan forskere lede 

efter meningsenheder i transskriberede interviews og herefter omformulere: “(...) det tema, der dominerer, i 

naturlig meningsenhed, så enkelt som muligt, så udsagnene tematiseret ud fra interviewpersonens synspunkt, 

sådan som forskeren forstår det” (Kvale, 2015:270). Denne tilgang anvendes i forbindelse med indsamlingen 

af afhandlingens empiriske materiale, hvor de afholdte fokusgruppeinterviews resulterer i en række temaer 

beskrevet som diskurser. Derudover medfører den tematiske analyse ligeledes, at afhandlingens materiale 
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fremsøges og behandles baseret på undersøgelsesinteressen, da: “det tematiske fokus i et projekt har indflydelse 

på, hvilke aspekter af et emne spørgsmålene retter sig imod, og hvilke aspekter der forbliver i baggrunden” 

(ibid:160). Et sådant tematisk valg sætter sit præg på vores evne som forskere til at være åbne og neutrale over 

for det empiriske materiale. Det har dog været nødvendigt at afgrænse undersøgelsen ved at udvælge og 

analysere teksterne med udgangspunkt i problemformuleringen. Udover den tematiske analyse er det valgt at 

anvende blandede metoder, da dette gør os i stand til at besvare og belyse forskellige forskningsspørgsmål fra 

flere sider, hvorved stærkere konklusioner kan drages, hvilket uddybes nedenfor. 
 

Blandede metoder 
Brugen af blandede metoder kommer til udtryk ved, at afhandlingen blander kvantitative og kvalitative 

metoder. Det at anvende flere metoder til at belyse samme fænomen benævnes i litteraturen på flere forskellige 

måder, herunder blandede metoder, metodetriangulering, mixed methods eller multimetoder. Afhandlingen 

tager afsæt i Denzins definition af blandede medier: “en kombination af metodologier, der bruges ved 

undersøgelser af samme fænomen”, hvilket benævnes “blandede metoder” gennem afhandlingen (Kruuse, 

1996:43). Det har dog ikke altid været velset at anvende blandede metoder, idet der historisk har været indlejret 

en uforenelig konflikt mellem de to tilgange, der indtager hver sin pragmatiske antagelse (Kvale, 2015:170). I 

moderne undersøgelser er det imidlertid ikke usædvanligt at gøre brug af blandede metoder, idet de hver især 

kan anvendes til at besvare og belyse forskellige forskningsspørgsmål. Således er brugen af blandede metoder 

opstået som en reaktion på de begrænsninger og faldgruber, der opstilles ved en ren kvalitativ eller kvantitativ 

undersøgelse. Som udgangspunkt beskæftiger den kvantitative metode sig med “hvor meget af en slags”, mens 

den kvalitative beskæftiger sig med “hvad slags” eller “hvordan” (ibid:171). Den kvantitative metode har 

førhen rangeret højere end den kvalitative, der ofte anses som hjælper, men i forbindelse med afhandlingen er 

denne rolle vendt rundt, idet den kvalitative metode, med baggrund i den socialkonstruktivistiske tilgang, er 

dominerende. Således betragtes brugen af blandede metoder i dag som et legitimt alternativ til at anvende de 

selvstændige paradigmer hver for sig (ibid:170). 

 
Når blandede metoder anvendes, påpeger flere forskere, at man bør være opmærksom på at: “triangulation is 

an important research strategy but should be approached with reason and sound judgement” (Patton, 2002). 

På trods af diskrepante udgangspunkter benyttes de to tilgange med dertilhørende værktøjer og underliggende 

præmisser til at besvare problemformuleringen, da det vurderes, at der er en overvægt af fordele ved at anvende 

blandede metoder. Vores kvantitative spørgeskemaundersøgelse og kvalitative fokusgruppeinterviews 

supplerer hinanden ved at imødekomme den anden metodes svagheder, hvorved stærkere antagelser og 

konklusioner kan drages (Kruuse, 1996:46). Således er undersøgelsesdesignet tilpasset til at besvare vores 

problemformulering, hvorfor denne hverken afspejler et udelukkende kvalitativt eller kvantitativt paradigme. 

Metoden anvendes under antagelsen om, at undersøgelsen i højere grad vil bære præg af refleksion samt 
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grundighed i det metodiske såvel som analytiske arbejde og anvendes desuden ud fra antagelsen om, at der 

ved en kombination opnås det mest fyldestgørende svar på afhandlingens problemformulering. Den konkrete 

anvendelse af blandede metoder uddybes i følgende afsnit omhandlende empiri. 

 

3.2 Empiri 
I nedenstående afsnit belyses de overvejelser og tilgange til den datakonstruktion, som relaterer sig til 

afhandlingens primære og sekundære empiri, hvilket tilsammen danner udgangspunktet for besvarelse af 

afhandlingens problemformulering. Det er valgt at inddrage kvantitativt såvel som kvalitativt materiale, som i 

fællesskab danner rygdækning for afhandlingens antagelser. 

 

3.2.1 Primær empiri 

Afhandlingens primære empiri tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse og to 

fokusgruppeinterviews. Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at kvantificere individers umiddelbare 

forståelse af og forventninger til mediernes kommunikation og rolle i samfundet, mens formålet med 

fokusgrupperne er at give et uddybende kvalitativt bud på, hvorfor individerne netop konsumerer den udvalgte 

kommunikation, som de gør. Undervejs i afhandlingen refereres der til undersøgelsernes resultater, hvorfor 

disse anvendes i samspil med afhandlingens teori. Undersøgelserne anvendes ligeledes som belæg for 

afhandlingens undersøgelsesinteresse for derigennem at sikre, at problemformuleringen ikke udelukkende 

besvares baseret på et teoretisk grundlag. De afholdte fokusgruppeinterviews kan metodisk defineres som 

kvalitative, hvorfor det er valgt at transskribere udvalgte udtalelser fra respondenterne (bilag 9.12). Derudover 

kan det udarbejdede spørgeskema metodisk defineres som kvantitativt, hvorfor det er valgt at visualisere de 

indsamlede data i diagrammer (bilag 9.10). 

 

3.2.1.1 Fokusgruppeinterviews 

For at kortlægge den diskursive praksis i Faircloughs tredimensionelle model, herunder 

konsumptionsforholdene ved de udvalgte tekster, er det valgt at anvende kvalitative undersøgelser i form af 

fokusgruppeinterviews. Det er hensigtsmæssigt at anvende fokusgruppeinterviews, idet der ønskes at opnå en 

indsigt i, hvordan respondenterne konsumerer mediernes kommunikation, hvoraf det kan udledes, hvorfor 

individerne netop konsumerer den udvalgte kommunikation, som de gør. Kendetegnet ved denne metode er: 

”en ikke-styrende interviewstil, hvor det primært handler om at få mange forskellige synspunkter frem 

vedrørende det emne, der er i fokus for gruppen” (Kvale, 2015:205). En fokusgruppe består typisk af 4-10 

personer, som er ledt af en moderator. Moderatorens opgave er at præsentere de emner, som skal diskuteres 

og ved behov tage del for at lette ordvekslingen samt etablere en permissiv atmosfære, som muliggør samtale 

og social interaktion, hvor respondenterne kan bringe personlige og eventuelt modstridende holdninger frem. 
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Formålet er således ikke at nå til enighed, men derimod at frembringe forskellige synspunkter (ibid). 

Fokusgruppeinterviews er særligt velegnede til eksplorative undersøgelser, idet den kollektive ordveksling kan 

resultere i spontane og anderledes samtaler, som kan være vanskeligere at opnå ved traditionelle 

enkeltinterview. Det er afgørende, at respondenterne har mulighed for at berette, kommentere og forhandle 

med hinandens beretninger og vurderinger uden at moderatoren lader egen forforståelse for emnet farve 

respondenternes beskrivelser, men derimod bestræber sig på at være neutral (ibid:206). Således anvendes den 

socialkonstruktivistiske tilgang, hvor interaktionen er afgørende for skabelsen af mening. Her ses det, at 

respondenterne i fællesskab danner mening og sandhed omkring mediernes kommunikation og de emner, som 

de bliver stillet over for i forbindelse med fokusgrupperne. Således bidrager denne metode med data om, 

hvordan social interaktion mellem individer fører til bestemte indholdsmæssige forståelser og fortolkninger. 

 

3.2.1.2 Planlægning af interviews 

Der er i alt blevet afholdt to fokusgruppeinterview med deltagere fra København samt Kalundborg og omegn. 

I første fokusgruppe i København deltog to kvinder og to mænd i alderen 25-62 år og i anden fokusgruppe fra 

Kalundborg deltog to kvinder og tre mænd i alderen 59-72 år. Rekrutteringen af respondenterne er foregået 

ved hjælp af sekundære netværk i form af venners venner eller families venner. I afhandlingens fokusgrupper 

er det valgt at anvende relationer i andet led for at sikre, at fokusgruppen afholdes uden forventninger til 

respondenternes svar. Der forekommer dog en selektionsbias, som betegner den skævhed, der kan opstå i 

valget af respondenter i en undersøgelse, og vi er bevidste om at udvælgelsen af respondenter er præget af 

vores interne netværk, hvilket påvirker undersøgelsens validitet. Ideelt set skal respondenterne i en 

undersøgelse være repræsentative og ikke være over- eller underrepræsenteret af en bestemt type (web 7). Den 

afholdte fokusgruppe i Kalundborg skal derfor ses som kontravægt til resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, 

idet der tegner sig en overvægt af deltagere fra Hovedstaden i alderen 18-25 år. Det påpeges dog, at de afholdte 

fokusgruppeinterviews ikke kan anses som værende repræsentative grundet antallet af afholdte interviews, 

men det er valgt at inddrage disse, idet de antages, at kunne sige noget om helheden. Spørgeguiden til 

fokusgrupperne er baseret på udvalgt empiri, herunder kampagnen ”Flere sider” og givne aktørers udtalelser, 

som siger noget om udviklingen og vilkårene i mediebranchen samt mediernes rolle i samfundet. 

 
Taget omstændighederne, for udarbejdelsen af denne afhandling, i betragtning, herunder udbruddet af 

coronavirus, er fokusgrupperne afholdt online via værktøjet Microsoft Teams, da det ikke har været muligt at 

samle respondenterne fysisk. Ulempen ved denne metode er, at det kan være svært at etablere en synergi blandt 

respondenterne samt opnå en åben og impulsiv dialog, når det foregår online. Det er forsøgt at imødekomme 

denne udfordring ved at italesætte, at respondenterne så vidt muligt ikke skal lade sig begrænse af, at det 

foregår online. Endvidere har moderator forsøgt at lette ordvekslingen, såfremt det har været nødvendigt. 

Respondenterne har modtaget materialet til fokusgruppen i en samlet fil kort tid inden afholdelsen. Der 
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forekommer dog en risiko for, at respondenterne har gennemset materialet inden afholdelsen af fokusgruppen 

og således dannet sig en mening omkring emnet, hvorved det ikke bliver muligt at få indsigt i respondenternes 

umiddelbare holdning til materialet. Det vurderes dog, at udfordringen opvejes af muligheden for, at 

respondenterne giver nogle mere reflekterende udtalelser om emnet. 

 

3.2.1.3 Afholdelse af interviews 
Afholdelse af fokusgruppeinterviewene er foregået på følgende måde. Først og fremmest blev afhandlingens 

fokus på mediernes kommunikation introduceret til respondenterne, for at skabe en ramme om fokusgruppens 

afholdelse. I forbindelse med introduktionen var vi særligt opmærksomme på at fremlægge informationerne 

med et minimum af bias ift. at undgå at italesætte det kritiske syn på mediernes kommunikation, som 

afhandlingens analyse har til formål at belyse. Det er vigtigt, at respondenterne ikke bliver pålagt en særlig 

holdning gennem brugen af negativt eller positivt ladede ord, idet der forekommer en risiko for, at det påvirker 

respondenterne opfattelse af det udvalgte materiale. På baggrund heraf omhandlede introduktionen en kort 

beskrivelse af formålet med fokusgruppen og hvilken type materiale de i fællesskab skal forholde sig til. Efter 

introduktionen blev der fremvist fire annoncer fra kampagnen “Flere sider”, som er en del af det udvalgte 

materiale. Som nævnt har respondenterne modtaget materialet forud for afholdelsen af fokusgruppen, men 

baseret på tanken om, at respondenterne ikke har gennemset materialet inden afholdelsen, fik respondenterne 

et par minutter til gennemse materialet på egen hånd uden at diskutere det med fokusgruppens øvrige 

respondenter. Dette er baseret på et ønske om at give respondenterne mulighed for kort at sætte sig ind i 

kampagnens budskab og reflektere over deres holdning hertil. Ulempen er dog, at respondenternes svar bliver 

mindre reflekterende og dybdegående end hvis de havde fået materialet længere tid i forvejen. Det vurderes 

dog, at det ville være uhensigtsmæssigt at give respondenterne materialet længere tid i forvejen, da de således 

ville have mulighed for at diskutere dette med andre, hvorved der ikke opnås indsigt i respondentens 

umiddelbare holdning til emnet. 

 

Herefter blev respondenterne bedt om at forholde sig udvalgte aktørers udtalelser, og de fik et par minutter til 

at læse hvert enkelt citat på egen computer. Citaterne er fra aktører, som har været en del af udarbejdelsen af 

kampagnen “Flere sider”, hvor de forholder sig til og begrunder kampagnens budskab. Det er valgt at inddrage 

disse citater, idet vi ønsker, at respondenterne skal forstå kampagnen fra mediernes perspektiv. På denne måde 

bliver det muligt for respondenterne at forholde sig den virkelighed, som kampagnen er en del af, idet aktørerne 

inddrager et mere samfundsmæssigt perspektiv og beskriver udviklingen og nogle af de vilkår i 

mediebranchen, som kampagnen er opstået på baggrund af. Dette giver anledning til en diskussion blandt 

respondenterne, som i højere grad baserer sig på et samfundsmæssigt perspektiv fremfor et individbaseret 

perspektiv, hvilket stemmer overens med afhandlingens problemfelt. Ulempen er dog, at vi som forskere 

påvirker de udtalelser respondenterne afgiver ift., at vi har valgt, hvilke citater de skal forholde sig til. Såfremt 
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vi havde valgt at fremvise andet materiale havde svarene ligeledes været anderledes, hvorfor resultatet vi opnår 

i fokusgruppen er påvirket af det materiale det er valgt at fremvise. 

 

Afslutningsvis blev respondenterne bedt om at forholde sig to videoklip fra TV2’s udsendelse Presselogen, og 

de fik et par minutter til at se hvert enkelt videoklip på egen computer. Presselogen er et program, hvor 

medierne går kritisk til hinanden og danske mediechefer stilles til regnskab for deres valg, vinkling af historier 

og etik. Det er valgt at inddrage disse to videoklip, da det ønskes at fremvise materiale, som ikke omhandler 

kampagnen. Videoklippene blev introduceret gennem en kort beskrivelse af konteksten som klippet indgår i, 

men uden yderligere introduktion til handlingen. Som ved tidligere materiale ønskes det ikke at påvirke 

respondenternes holdning, hvorfor materialet ikke blev præsenteret længere tid i forvejen. Ulempen er som 

førnævnt, at respondenternes svar bliver mindre reflekterende og dybdegående, end hvis de havde fået 

materialet længere tid i forvejen. Endvidere kunne materialevalget ligeledes have været anderledes, da vi som 

forskere har udvalgt det materiale, som respondenterne skal forholde sig til. 

 

Fokusgrupperne blev afholdt med diktafon og respondenterne fik lov til at vælge, hvorvidt de ønskede at være 

anonyme eller ej. Den efterfølgende transskribering er foretaget af moderator for fokusgruppen, for 

derigennem at sikre en høj kvalitet, idet moderator for fokusgruppen er i stand til at identificere stemmerne og 

tilsvarende inddrage detaljer omkring kropssprog, som det ikke er muligt at afkode gennem lydoptagelserne 

alene. Afslutningsvis er det vigtigt at holde sig for øje, at der forekommer en risiko for, at respondenterne 

forsøger at sige det, som det forventes, at moderator vil høre. Dog er dette ikke muligt at sikre sig imod og er 

ligeledes en betingelse i forbindelse med konstruktivistiske undersøgelser, da udtalelser altid vil indgå i en 

social kontekst. De afholdte fokusgruppeinterviews er vedlagt som lydfiler (bilag 9.12). 

 
Det er valgt at foretage kodning og kondensering af de afholdte fokusgruppeinterviews med det formål at skabe 

struktur og overblik over interviewene. Herigennem etableres muligheden for at udvide de oprindelige tekster 

gennem fortolkning. Kvale og Brinkmann beskriver forskellige fremgangsmåder til at foretage kodning, 

kondensering og fortolkning af meninger (Kvale, 2015:267). Kodning af de afholdte fokusgruppeinterviews 

anvendes i delanalyse ét, hvor formålet er at kortlægge en række diskurser baseret på mediernes 

kommunikation samt respondenternes konsumering af de udvalgte tekster. Kodningen gør os i stand til at 

udlede, hvilke diskurser, som er fremherskende i debatten om medierne og hvorledes disse kommer til udtryk 

i mediernes kommunikation og individers konsumption heraf. Forskere påpeger, at ulempen ved at anvende 

kodning og kondensering er, at man reducerer polyfone betydninger og dækker disse med en enkelt kategori. 

Dette bevirker, at vi som forskere vil søge efter det, der falder inden for kategoriens grænser, hvorved udsagnet 

således bliver forklarligt baseret på en kategori (ibid:263). Således påpeger Kvale, at: “forskellige fortolkere 
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finder forskellige meningsindhold i det samme interview”, hvilket bevirker, at de udledte resultater altid kunne 

have været anderledes (ibid:276). 

 

Kodningen er foretaget ved at fastgøre ét eller flere nøgleord til et bestemt tekstafsnit for på den måde at være 

i stand til at identificere en udtalelse (ibid:263). Ifølge Kvale forekommer der to former for kodning, herunder 

en begrebsstyret og datastyret. Det er valgt at anvende datastyret kodning, som er kendetegnet ved, at vi som 

forskere indleder vores arbejde uden koder, men udarbejder disse efterhånden som materialet behandles (ibid). 

Således bliver materialet bestemmende for, hvilke koder der fremkommer, hvilket bevirker, at kodningen i 

højere grad relateres til fokusgruppeinterviewene. Derudover er det valgt at anvende meningskondensering, 

som er kendetegnet ved, at de meninger som respondenterne udtrykker, omformuleres således, at betydningen 

sammenfattes til kortere udsagn, hvorefter hovedtemaer udledes.  Fokusgruppeinterviewenes temaer kan 

således gøres til genstand for en mere omfangsrig fortolkning og teoretisk analyse, hvor vi som forskere kan 

afdække meningsstrukturer og betydningsrelationer, der ikke umiddelbart forekommer i teksterne (ibid:269). 

 

3.2.1.3 Spørgeskemaundersøgelse 
Et spørgeskema er i metodisk forstand kvantitativ, såfremt der anvendes lukkede spørgsmål. Hvis der anvendes 

mere åbne spørgsmål, vil spørgeskemaet have en mere kvalitativ karakter. De indsamlede data omsættes til 

tal, så de efterfølgende kan fremstilles i tabeller eller visualiseres i diagrammer. Metoden passer således ikke 

ind i afhandlingens overordnede socialkonstruktivistiske tilgang, men da de bagvedliggende valg af 

undersøgelsens emne, dets udformning og tolkning og formidling af de kvantitative data kan siges at være 

forbundet med kvalitative overvejelser, anses denne metode som anvendelig. Det påpeges således, at denne 

undersøgelsesform ikke kan undslippe vores forforståelse og fortolkningsprocesser. Formålet med 

spørgeskemaundersøgelsen er at give indblik i individernes syn på mediernes rolle i samfundet, herunder 

hvorvidt individerne mener, at medierne spiller en vigtig demokratisk rolle. Denne viden er anvendelig i 

forbindelse med besvarelsen af afhandlingens problemformulering, idet der ønskes svar på, hvordan medierne 

har betydning for etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Desuden kan svarene 

anvendes i det anbefalende afsnit, hvor der fremsættes en række anbefalinger til, hvordan medierne skal agere 

set i lyset af udviklingen og vilkårene i mediebranchen. 

 
Spørgeskemaet indledes med fire spørgsmål omhandlende respondenternes personlige karakteristika, hvorefter 

der stilles 10 uddybende spørgsmål omhandlende mediernes egenskaber og rolle i samfundet, og afslutningsvis 

stilles der seks uddybende spørgsmål omkring mediernes rolle ift. demokratiet. Nogle spørgsmål er udformet 

baseret på Likert-skalaen, hvor svarmulighederne varierer fra ”helt enig” til ”helt uenig”, mens andre 

spørgsmål varierer fra ”i meget høj grad” til ”slet ikke”. De resterende spørgsmål i undersøgelsen er udarbejdet 

baseret på et udsagn, som respondenterne skal tage stilling til. Spørgeskemaet er distribueret på internettet, 
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herunder Facebook og LinkedIn, idet målet med spørgeskemaundersøgelsen er at opnå flest mulige besvarelser 

for derigennem at øge undersøgelsens repræsentativt, hvilket fungerer som rygdækning for afhandlingens 

antagelser. Endvidere skal resultaterne af undersøgelsen danne ramme for det anbefalende afsnit til mediernes 

fremtidige kommunikation, idet individerne er en del af mediernes eksistensberettigelse og indirekte har 

indflydelse på det indhold, der produceres. Normalt opereres der med et signifikansniveau på +/- 5%, men på 

baggrund af afhandlingens indlejrede ressourceknaphed gøres der opmærksom på, at der i denne afhandling 

antages at være et signifikansniveau på over +/- 5%, idet det ikke har været muligt at indsamle mere end 319 

besvarelser. Således repræsenterer et signifikansniveau på over +/-5%, at der i denne afhandling er mere end 

5% sandsynlighed for, at afhandlingens resultater kan forkastes. 

 
I forsøget på at kvantificere respondenternes holdninger opstår en række udfordringer i forbindelse validitet 

(gyldighed), reliabilitet (pålidelighed) og generaliserbarhed (Andersen, 2013:101). Spørgeskemaet i denne 

afhandling henvender sig til en bred målgruppe i form af alle danskere, som anvender medier, men da det kun 

har været muligt at opnå 319 svar på spørgeskemaundersøgelsen forudsættes det, at besvarelserne kan sige 

noget helheden, hvorfor der anvendes inferens, hvor der sluttes fra det partikulære til det generelle (Ingemann, 

2013:58). Endvidere tages der forbehold for, at spørgeskemaundersøgelsen kun har været tilgængelig på 

Facebook og LinkedIn, hvorfor respondenter uden adgang til internettet eller en profil på de pågældende 

medier er blevet udelukket. Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at betingelserne for produktionen af 

denne afhandling bevirker, at repræsentativitet allerede på forhånd ikke vurderes som værende mulig. Såfremt 

vi havde haft ubegrænsede ressourcer ville det bidrage til at højne afhandlingens validitet, reliabilitet og 

repræsentativitet. Til trods for ovenstående faldgruber i forbindelse med anvendelsen af den kvantitative 

metode er det valgt at inddrage spørgeskemaundersøgelsen, idet denne giver en indikation af, hvordan 

individer opfatter mediernes rolle i samfundet samt hvorvidt medierne spiller en vigtig demokratisk rolle. 

 

3.2.2 Sekundær empiri 

Afhandlingens sekundære empiri tager udgangspunkt i kampagnen ”Flere sider”, en række udvalgte 

avisartikler samt videoklip fra programmet Presselogen. Det er en af kildekritikkens grundlæggende 

præmisser, at kilder er styret af den forståelseshorisont, som ophavspersonen har skabt kilden ud fra, hvorfor 

det ikke er muligt at forstå kilden uden at inddrage forhold om ophavspersonen og ophavssituationen 

(Ankersborg, 2007:75). I forbindelse med udvælgelsen af sekundær empiri har vi derfor taget højde for kildens 

troværdighed, objektivitet, præcision og relevans, herunder ophavsperson og ophavssituation. Det er valgt at 

anvende denne sekundære empiri i samspil, da det gør os i stand til at belyse, hvordan udviklingen og vilkårene 

i mediebranchen har betydning for etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv samt 

udlede mediernes eget syn på dette. Empirien tager mediernes omverden og samfundet i betragtning, hvorved 

det bliver muligt at udlede, hvilke forandringer i samfundet, der bl.a. har bidraget til, at der forekommer en 
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udvikling i mediebranchen. Afhandlingens problemfelt afgrænser sig til at omhandle udviklingen og vilkårene 

i mediebranchen i Danmark indenfor de seneste tre årtier, da det er inden for denne tidsperiode, at udviklingen 

intensiveres, hvorfor søgningen efter sekundær empiri er foretaget i perioden 1990-2020. Der gøres dog 

opmærksom på, at vi inden for denne afgrænsning ikke er i stand til at opnå indsigt i al materiale omhandlende 

problemfeltet udgivet i denne tidsmæssige afgrænsning, hvorfor der potentielt er mulighed for, at vi kunne 

have inddraget andre kilder. 

For at være i stand til at udlede mediernes egne holdninger og synspunkter kunne tv-interviews, 

debatprogrammer, kronikker eller lign. omhandlende mediernes kommunikation inddrages. Dog er det valgt 

at inddrage kampagnen ”Flere sider”, som er udarbejdet af 220 danske medier og som er blevet eksponeret 

gennem selvsamme medier og deres kanaler, hvorfor det antages, at kampagnen er nået ud til en større del af 

befolkningen sammenholdt med ovenstående (web 1). Det er første gang i dansk historie, at 220 danske medier 

går sammen som forenet og fælles afsender på en kampagne omhandlende mediernes rolle og netop derfor 

vurderes kampagnen at belyse mediernes egne synspunkter og holdninger. Kampagnen anses som et forsøg på 

at etablere en samtale og skabe refleksion blandt befolkningen om journalistisk redigerede mediers betydning 

og rolle i et demokratisk perspektiv for derigennem at retfærdiggøre mediernes ståsted i verden. Afslutningsvis 

er det valgt at inddrage artikler om kampagnen, idet fremtrædende aktører bag udtaler sig, hvilket gør det 

muligt at afdække mediernes holdning til kampagnen. 

I udvælgelsen af avisartikler, er der foretaget søgninger på Google og Infomedia baseret på afhandlingens 

problemformulering. Formålet med søgningerne er at opnå så meget information omkring emnet som muligt. 

Ulempen ved denne selektionsmetode er dog, at vi potentielt ikke får indsigt i alt information omhandlende 

problemfeltet, hvorfor der er mulighed for, at vi kunne have fundet anden information. Desuden er det valgt at 

inddrage videoklip fra Presselogen, idet mediernes rolle debatteres og at det gennem udsendelsen er muligt at 

afdække mediernes eget syn på deres rolle i samfundet. Fordelen ved at anvende udtalelser fra Presselogen er, 

at der opnås en indsigt i mediernes egen virkelighed og holdninger, hvilket er særligt velegnet, når vi ønsker 

svar på, hvordan udviklingen og vilkårene i mediebranchen har betydning for etableringen af den offentlige 

mening i et demokratisk perspektiv. Der gøres dog opmærksom på, at der kan være faldgruber ved at anvende 

dette program, idet der er tale om en kommerciel udsendelse og der således er risiko for, at deltagernes 

personlighed, holdninger og udtalelser iscenesættes på en bestemt måde. 



ANALYSE

“Den frie presse skal ikke beskæres. Fordi
så har vi ikke heller ikke demokrati. Fordi
så begynder vi at have halvdiktatur (...)

Men en fri presse, det er demokrati” - LP,
fokusgrupperespondent, 202
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4. Analyse 
 

4.1 Delanalyse 1 - Til kamp for de journalistisk redigerede medier 
Som førnævnt danner Faircloughs kritiske diskursanalyse og tredimensionelle model rammen for delanalyse 

ét. Analysen er delt op i Faircloughs tre dimensioner, som har til formål at undersøge sammenhængen mellem 

tekst, diskursiv praksis og social praksis for således at kunne forklare, hvad, hvorfor og hvordan medierne 

kommunikerer. I den tekstuelle dimension analyseres udvalgte teksters egenskaber i henhold til Faircloughs 

begrebsapparat. I den diskursive praksis analyseres produktions- og konsumptionsforholdene gennem 

mediernes strategiske anvendelse af diskurser samt en undersøgelse af respondenternes konsumption af 

selvsamme tekster. Afslutningsvis undersøges den omgivende sociale praksis med udgangspunkt i det 

postfaktuelle samfund og medieaftalen anno 2019-2023 for at kortlægge, hvorvidt disse tendenser påvirker 

vilkårene for de journalistisk redigerede medier og hvorledes dette kommer til udtryk i mediernes 

kommunikation. 

 

4.1.1 Den tekstuelle dimension 
Med udgangspunkt i Faircloughs første tekstuelle dimension ønskes det at udarbejde en detaljeret lingvistisk 

tekstanalyse af udvalgte tekster, hvor fremtrædende aktører udtaler sig om udviklingen og vilkårene i 

mediebranchen. Ved at foretage en detaljeret analyse af teksternes egenskaber, er det muligt at kortlægge, 

hvordan diskurserne iværksættes tekstuelt og belyse, hvilke lingvistiske virkemidler producenterne anvender 

i henhold til at afgive særlige fortolkningsmuligheder hos modtageren (Jørgensen & Phillips, 1999:95). Denne 

del af analysen er struktureret således, at teksterne analyseres med udgangspunkt i Faircloughs begrebsapparat 

omkring ordvalg, modalitet, transitivitet og sammenkædning, hvilket medfører at teksterne ikke behandles 

enkeltvis, men løbende gennem analysen. 

 
De udvalgte tekster analyseres i tre afsnit. I afsnittet omhandlende ordvalg analyseres enkelte ord og dets 

betydning. I afsnittet om transitivitet og modalitet undersøges talerens grad af tilslutning og det kortlægges, 

hvordan processer og begivenheder forbindes til subjekter og objekter samt hvordan særlige fremstillinger kan 

have konsekvenser. I afsnittet omhandlende sammenkædning undersøges sammenhængen mellem sætninger 

og større tekststrukturer, hvorfra tidsmæssige relationer og kausale forhold kan konstrueres. Der gøres 

opmærksom på, at de udvalgte tekststykker kunne have været anderledes, men af hensyn til plads har vi udvalgt 

citater, der findes repræsentative for de tendenser, der optræder i empirien. 
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Ordvalg 

Nedenstående analyse tager udgangspunkt i udvalgte citater, der anses som værende relevante for 

afhandlingens undersøgelsesinteresse. Der gøres opmærksom på, at udvalgte citater er taget ud af en given 

kontekst, hvorfor citaterne ikke optræder i sin helhed, hvilket kan bevirke, at disse kan synes 

usammenhængende for læseren. Tekststykkerne er udvalgt med henblik på at afkode eventuelle tendenser i 

mediernes kommunikation. 

 

Annonce 1 

Nedenstående annoncer er en del af kampagnen “Flere sider”, som blev lanceret d. 02-04-2019 af 

brancheorganisationen Danske Medier. 

 

“Hvem ønsker sig en ukritisk presse? 

 
Folketingsvalget står for døren. Både partier, virksomheder og alle mulige andre vil gerne bestemme, hvem 

der bestemmer i Danmark. Og på sociale medier kan der købes taletid til det meste - fra en drejning af 

sandheden til fake news. Derfor har vi brug for medier med mere oplysende end kommercielt formål. Læs mere 

på fleresider.dk ” (bilag 9.3.1) 

 
Når Danske Medier anvender ordet “hvem”, er der først og fremmest en modtager, som de søger at adressere, 

hvilket i dette tilfælde er den danske befolkning. Herefter anvendes ordet “ukritisk”, som kan siges at være 

negativt ladet, da det henviser til en situation, hvor medierne ikke besidder den fornødne skepsis eller kritiske 

sans. Der er tale om et retorisk spørgsmål, hvor modtageren ikke efterlades med mulighed for fortolkning, da 

det antages som værende ønskværdigt, at medierne har den fornødne skepsis og kritiske sans over for aktører, 

virksomheder og magthavere i samfundet. Såfremt der læses videre til brødteksten, som fremkommer på 

samtlige annoncer efter hovedbudskabet, anvendes det negativt ladede ord “fake news”, hvilket henviser til 

nyheder, der er opdigtet, udokumenteret eller faktuelt forkert og som ofte plantes på sociale medier for at 

fremme givne synspunkter. Danske Medier anvender således dette ord til at skabe en distance mellem de 

journalistisk redigerede og sociale medier, idet det pointeres, at samfundet har behov for medier med et mere 

oplysende end kommercielt formål. 

 

Annonce 2 

 
“Skal folketingsvalget afgøres af amerikanske algoritmer eller russiske trolde? (bilag 9.3.2) 
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I dette citat anvendes ordene “amerikanske algoritmer” og “russiske trolde”. Disse ord er krævende, idet 

budskabet er betinget af, at modtageren har kendskab til fænomenerne. Amerikanske algoritmer henviser til, 

at sociale medier redigeres af algoritmer, som udvælger og sorterer indholdet ud fra brugernes interesser og 

likes, mens russiske trolde henviser til individer, som påtager sig falske identiteter på internettet, for at fremme 

bestemte sager. Ved at forbinde det danske folketingsvalg med disse negativt ladede ord, efterlades modtageren 

med en frygt for, at der i forbindelse med valget kan være udenlandske interesser, som via sociale medier, vil 

forsøge at påvirke danskernes stemmeafgivning. På baggrund heraf forsøger Danske Medier, gennem 

ovenstående frygt, at skabe en tilslutning til kampagnen og mediernes rolle i samfundet, idet de journalistisk 

redigerede medier fremstilles som kritiske, dækker enhver sag fra flere sider og kontrollerer fakta, hvilket alt 

andet lige resulterer i et mere oplyst grundlag, når danskerne skal stemme. 

 
Annonce 3 

 
“Få et reelt valg. Læs noget du er lodret uenig i.” (bilag 9.3.3) 

 
Når Danske Medier italesætter det faktum, at modtageren skal have et reelt valg forbindes det med handlingen 

at “læse noget du er lodret uenig i”, hvilket henviser til en situation, hvor ens opfattelse er uforenelig med et 

andet individs holdning, forslag eller beslutning. I denne sammenhæng anvendes udsagnet til at italesætte den 

udfordring, som ifølge Danske Medier er, at mange individer i dag primært får nyheder via sociale medier, 

hvor de eksponeres for det indhold de i forvejen interagerer med. Således ønsker Danske Medier at skabe en 

refleksion hos modtageren om, hvorvidt de burde få mere information gennem de journalistisk redigerede 

medier, for at sikre, at modtageren udfordres og anskuer en given sag fra flere sider. 

 
Annonce 4 

 

“Uanset hvor godt vi skriver, fraskriver vi os ikke ansvaret.” (bilag 9.3.4) 

 
Når Danske Medier italesætter det journalistiske virke forbindes det med ikke at “fraskrive sig ansvaret”, 

hvilket henviser til en situation, hvor nogen har juridisk eller moralsk forpligtelse til at stå til regnskab, 

garantere eller sørge for noget eller nogen. Gennem dette udsagn signalerer medierne, at de er ansvarlige og 

forbinder ansvarlighed med troværdighed. Derudover anvendes udsagnet til at italesætte det faktum, at der på 

medierne er ansat en ansvarshavende chefredaktør, som træffer valg, handler og står til ansvar for det indhold, 

som bringes også selvom der måtte opstå fejl. Således efterlades modtageren med et indtryk af, at det er muligt 

at klage og stille medierne til ansvar. 
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Udtalelse 1 - Morten Langager 
Nedenstående to citater er udtalt af Morten Langager, som er adm. direktør i brancheorganisationen Danske 

Medier. Udtalelserne er givet i forbindelse med Danske Mediers egen pressemeddelelse d. 02-04-2019. 

 
“I udlandet er der set forsøg på, at de frie valg påvirkes gennem de sociale medier – også via spredning af 

misinformation.” (bilag 9.4.1) 

Når Morten Langager italesætter “de frie valg” forbindes det med ordet “misinformation”, hvilket er et 

negativt ladet substantiv, som skaber associationer om en situation, hvor der bevidst formidles forkerte, 

fejlagtige eller ufuldstændig information, som var det reel information. Ved at forbinde de frie valg med dette 

ord, efterlades modtageren med et indtryk af og en frygt for, at der i forbindelse i med de frie valg bevidst 

formidles misinformation, som potentielt kan resultere i, at modtagerens valg træffes på et fejlagtigt grundlag. 

Således skabes der en tilslutning til kampagnen, idet medierne netop ønsker at bekæmpe denne tendens på 

sociale medier. 

Udtalelse 2 - Morten Langager 
 

"Budskabet er mere aktuelt end nogensinde. Vi kunne nok have lavet samme budskab for fire år siden, men 

diskussionerne er virkelig aktuelle lige nu." (bilag 9.5.1) 

 
I citatet belyser Morten Langager, hvorfor kampagnens budskab er særligt vigtigt. I den forbindelse anvendes 

ordet “aktuelt”, hvilket er et adjektiv, som henviser til en situation, der foregår, eksisterer eller planlægges her 

og nu. Ved at forbinde kampagnens budskab med dette ord, efterlades modtageren med et indtryk af, at der 

kræves handling her og nu, hvorfor det bliver lettere for modtageren at tilslutte sig kampagnen og dens præmis. 

Endvidere resulterer denne italesættelse i, at medierne fremstiller sig selv som problemløseren, der tager 

ansvar. 

 
Udtalelse 3 - Frederik Preisler 
Dette er et citat fra Frederik Preisler, som er partner i Mensch, bureauet bag kampagnen. Udtalelsen er givet i 

en artikel på Markedsføring.dk d. 02-04-2019. 

 

“Jeg synes, det er stort, at de journalistiske medier kan gå sammen. Når vores politikere ikke rigtig kan finde 

ud af at forsvare demokratiet imod tech-giganterne, er danske medier som begreb og organisation vigtigere 

end nogensinde.” (bilag 9.6.1) 
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I dette citat retter Frederik Preisler en kritik af politikerne, idet han ikke mener, at politikerne har gjort 

tilstrækkeligt for at forsvare demokratiet imod techgiganterne. I den forbindelse gør Frederik Preisler brug af 

det som Fairclough benævner “interaktionskontrol”, hvilket har til formål at afgøre, hvilken aktør, der er mest 

magtfuld i en given dialog (Jørgensen & Phillips, 1999:95). Dette kommer til udtryk ved, at han italesætter, 

hvordan de journalistisk redigerede medier “kan gå sammen” og at danske medier som begreb og organisation 

er “vigtigere end nogensinde”. Ved at anvende disse udsagn forsøger Frederik Preisler at hæve sig selv og de 

danske medier over politikerne ved at stille spørgsmålstegn ved politikernes håndtering af sagen, hvilket 

kommer til udtryk gennem udsagnet “ikke rigtig finde ud af”. Således skabes der en distance mellem de to 

aktører, og modtageren efterlades med et indtryk af, at Frederik Preisler indtager magtpositionen i dialogen. 

Udtalelse 4 - Lasse Jensen 
Dette er et citat fra mediejournalist Lasse Jensen, der til daglig er klummist og skribent på Information. 

Udtalelsen er givet i en artikel på Information.dk d. 03-04-2019. 

 
“Det er i høj grad på tide at markere forskellen mellem “gamle” medier, der tager et ansvar, og “nye" medier, 

der breder sig voldsomt uden redaktører, men med algoritmer, der sikrer, at vi kun får de informationer, vi er 

enige i.” (bilag 9.7.1) 

 
I dette citat anvender Lasse Jensen ordene “gamle” og “nye” medier for at understrege forskellen mellem 

journalistisk redigerede og sociale medier. Når de “gamle” medier italesættes forbindes det med ordet 

“ansvar”, hvilket er et positivt ladet ord, som henviser til, at nogen har juridisk eller moralsk forpligtelse til 

at stå til regnskab, garantere eller sørge for noget eller nogen. Dette står i stærk kontrast til, hvordan de “nye” 

medier italesættes, idet han beskriver, hvordan de er “uden redaktører” og har “algoritmer, der sikrer, at vi 

kun får de informationer, vi er enige i”. Der skabes således en distance mellem de to typer medier, idet der, 

gennem brugen af positivt ladede ord, etableres en troværdighed omkring de gamle medier, mens de nye 

medier stilles i et dårligt lys gennem brugen af negativt ladede ord. 

 
Presselogen - Hvordan overlever aviserne? 
Det følgende to citater tager udgangspunkt i Lisbeth Knudsens, chefredaktør på Altinget og Mandag Morgen, 

udtalelser i Presselogen sendt på TV2 NEWS d. 05-01-2020. 

 
“Vi har set at folk faktisk ikke bruger færre penge på medier, men bruger flere penge på medieforbrug. Det er 

bare ikke nødvendigvis de klassiske medier, og dem som er demokratibærende, hvis jeg må tillade mig at sige 

det. Dem som leverer den demokratiske grundforsyning.” (bilag 9.8.1) 
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I dette citat omtaler Lisbeth Knudsen mediebrugernes radikalt ændrede adfærd. Denne udvikling beskrives 

generelt gennem negative ord, og det pointeres, at individerne bruger flere penge på medieforbrug, men “det 

er bare ikke nødvendigvis på de klassiske medier og dem som er demokratibærende”. Ved at forbinde 

mediebrugernes ændrede adfærd med dette udsagn, efterlades modtageren med et indtryk af, at der rettes en 

kritik af individernes valg af medier, mens der ligeledes udtrykkes et ønske om, at individerne skal anvende 

journalistisk redigerede medier som primær nyhedskilde fremfor sociale medier. 

 
“Men hvis vi ikke, som publicister, husker at vi sådan set også er til for at levere det væsentlige, også noget af 

det som folk måske ikke troede de efterspurgte, så glider det godt nok den forkerte vej” (bilag 9.8.2) 

 
I dette citat beskriver Lisbeth Knudsen, hvad de journalistisk redigerede mediers rolle er i Danmark. I den 

forbindelse anvendes ordet “publicister”, hvilket refererer til det danske mediesystem, som har en stærk 

publicistisk tradition om, at danske medieejere tjener penge for at kunne lave indhold, modsat de mere 

kommercialiserede medier, som laver indhold for at kunne tjene penge (web 8). Ved at anvende ordene “levere 

det væsentlige” efterlades modtageren med et indtryk af, at der er tale om medier, som ønsker at bedrive 

uafhængig samfundsoplysende journalistik samt at mediernes rolle ligeledes er at levere indhold som 

modtagerne ikke vidste, at de efterspurgte. Det er svært at være uenig i, at medierne skal udøve denne form 

for journalistik, hvilket bidrager til at skabe rygdækning og tilslutning til Lisbeth Knudsens synspunkt. 

 
Opsamling 
Baseret på analysen af ordvalg i de udvalgte tekster udledes det, at der forekommer en tydelig opdeling mellem 

beskrivelsen af de journalistisk redigerede og sociale medier. De journalistisk redigerede medier omtaler sig 

selv med positive ord, der fremstiller dem som ansvarsfulde og i besiddelse af en vigtig demokratisk rolle, 

hvorimod de sociale medier skildres som værende uansvarlige og et sted, hvor misinformation spredes. 

Aktørernes valg af ord er alle valgt frem for andre, hvorfor de italesætter bestemte forståelser over andre. 

Således vil ordvalget have betydning for måden teksterne fortolkes, idet medierne søger konsensus om egen 

forståelse af virkeligheden gennem brugen af udvalgte positivt og negativt ladede ord. 

 

Modalitet og transitivitet 

I dette afsnit analyseres samme tekster som i analysen af ordvalg, men nu med baggrund i at kortlægge 

aktørernes anvendelse af modalitet og transitivitet. 

 

Annonce 1 (bilag 9.3.1) 
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Ifølge Fairclough kan modalitet anvendes på forskellige måder, herunder med det formål at udtrykke solidaritet 

over for andre interagerende (Fairclough, 1992:159). I denne annonce fremsættes et negativt formuleret 

spørgsmål, hvilket kan fungere strategisk fordelagtigt for Danske Medier. Et sådant spørgsmål forudsætter, at 

Danske Medier som afsender på forhånd ved, hvad modtageren vil svare, hvilket antages at gøre sig gældende 

i dette tilfælde, hvor der spørges ind til, hvem der ønsker sig en ukritisk presse (ibid:160). Således stilles denne 

type spørgsmål ikke med det formål at få et informativt svar, idet afsenderen allerede selv har givet svaret, 

hvorved budskabet i højere grad afspejler solidaritet for modtageren, og mediernes rolle i samfundet opfattes 

positivt (ibid). 

 
Brødteksten går igen på samtlige annoncer, hvorfor denne kun analyseres i dybden i dette afsnit. I teksten 

anvendes der transitivitet, idet ordene “fake news”, “en drejning af sandheden” og “taletid til det meste” sættes 

i forbindelse med Danske Medier. I udsagnet fremsættes forbindelsen mellem Danske Medier og ordene som 

et modsætningsforhold for derigennem at fremhæve, hvilke konsekvenser det vil have, såfremt Danske Medier 

ikke lagde vægt på et “mere oplysende end kommercielt formål”. Således italesætter Danske Medier sig selv 

som løsningen på de fremsatte problemer over for modtageren, hvilket understøttes af ordet “vi”, som indikerer 

en høj tilslutning til eget udsagn. 

 

Annonce 2 (bilag 9.3.2) 

 
Som ovennævnt kan modalitet anvendes med det formål at udtrykke solidaritet over for andre interagerende, 

hvilket ligeledes gør sig gældende i dette tilfælde (Fairclough, 1992:159). I dette udsagn anvendes igen et 

negativt formuleret spørgsmål, hvor det forudsættes, at Danske Medier på forhånd ved, hvad modtageren vil 

svare, idet det antages, at de færreste modtagere ønsker, at udenlandske interesser, via sociale medier, vil 

forsøge at påvirke danskernes stemmeafgivning (ibid:160). Således stilles dette spørgsmål ikke med det formål 

at få et informativt svar, men nærmere for at vise tilslutning og solidaritet med de individer, som deler samme 

synspunkt (ibid:137). Derudover er ordet “skal” et modalt hjælpeverbum, som optræder som en høj-affinitets 

modalitet, der viser en høj tilslutning til eget udsagn, hvorved modtageren efterlades med indtryk af, at der er 

tale om en grad af sandhed. 

 

Desuden anvendes transitivitet, idet givne aktører, herunder “amerikanske algoritmer” og “russiske trolde” 

tillægges en handling i form af risikoen for, at disse potentielt kan afgøre folketingsvalget. Således forsøger 

Danske Medier at placere ansvaret for potentiel indblanding på disse aktører, hvorved medierne og deres rolle 

i samfundet fremhæves samt italesættes som løsningen på “fake news”, “amerikanske algoritmer“ og “russiske 

trolde”. 
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Annonce 3 (bilag 9.3.3) 

 

I dette citat er der gjort brug af bydeform, hvilket bevirker, at der henvises til, at modtagerne skal læse noget, 

de er lodret uenige i. Der anvendes objektiv modalitet, idet Danske Medier fremlægger dette citat som fakta, 

hvorfor modtageren efterlades med et indtryk af, at medierne fremstår som dem, der kender sandheden og 

således har den sproglige magt (Fairclough, 1992:159). Dette understøttes af anvendelsen af kategorisk 

modalitet i form af ordet “er”, som afspejler høj affinitet og udtrykker en grad af sandhed (ibid:158-159). 

Endvidere anvendes der transitivitet, idet modtageren bliver tillagt en handling i form af henvisningen til at 

læse noget de er lodret uenige i. Dette bevirker, at de journalistisk redigerede medier og deres rolle i samfundet 

fremhæves, idet information gennem disse i høj grad er med til at sikre, at modtageren bliver udfordret og 

anskuer en given sag fra flere sider sammenlignet med indhold via sociale medier, hvor individerne eksponeres 

for indhold de i forvejen interagerer med. 

 
Annonce 4 (bilag 9.3.4) 

 
I dette citat anvendes subjektiv modalitet gennem ordet “vi”, som afspejler høj affinitet. Det fælles “vi” 

henviser til de danske medier, der står bag budskabet og afspejler mediernes subjektive holdning til, hvordan 

ansvaret skal varetages. Idet udsagnet er subjektivt, fremstår sandhedsgraden som udgangspunkt ikke universel 

(Fairclough 1992:159). Dog bakkes “vi” op af “uanset”, hvis formål er at slå argumentet fast, idet ordet 

imidlertid ikke leder til andre alternativer, hvorfor udsagnet alligevel opnår en grad af sandhed, da medierne 

tilslutter sig udsagnet og gør det uomtvisteligt på trods af den indlejrede subjektivitet. Derudover optræder 

ordet “ansvar”, som ligeledes er med til at opveje det faktum, at den subjektive modalitet ikke fremstår som 

sandhed, idet ansvar henviser til at nogen drager, stiller eller kræver nogen til ansvar, hvilket afspejler høj 

affinitet. Således bidrager høj affinitet til, at udsagnet fremtræder mere troværdigt, idet Danske Medier udviser 

en større sikkerhed og udsagnet fremstår således som sandhed for modtageren. 

 

Udtalelse 1 - Morten Langager (bilag 9.4.1) 

 
I dette citat anvender Morten Langager objektiv modalitet, idet han fremstiller hans fortolkning af sociale 

medier som var det fakta, hvilket afspejler høj affinitet. Således er denne fremstilling med til at fremme hans 

autoritet og udelukke andre synspunkter. Desuden anvender Morten Langager transitivitet, da ansvaret for 

spredningen af misinformation pålægges sociale medier. Denne fremstilling bidrager til at skabe en distance 

mellem journalistik redigerede og sociale medier, idet modtageren efterlades med en frygt for, at der i 

forbindelse i med valg bevidst formidles misinformation på sociale medier, som potentielt kan resultere i, at 

modtagerens valg træffes på et fejlagtigt grundlag. 



 

 50 

Udtalelse 2 - Morten Langager (bilag 9.5.1) 

 

I denne udtalelse slår Morten Langager fast, at kampagnens budskab er “mere aktuelt end nogensinde”. Han 

gør brug af kategorisk modalitet med ordet “er”, hvilket afspejler høj affinitet. Dog modsiger han sin egen 

argumentation, i form af ordet “nok”, hvilket Fairclough benævner “hedge”. En hedge modererer sætningens 

påstand og er med til at udtrykke en lav affinitet, hvorfor Langagers budskab forinden svækkes (Fairclough, 

1992:159). Desuden anvender Langager transitivitet, idet ansvaret for falske citater pålægges Berlingske. 

Således placeres et negativt ansvar på en enkelt aktør, hvorved andre medier går fri. Imidlertid viser Langager 

solidaritet for Berlingske og deres handlinger ved at anvende ordet “jo”, som henviser til, at spredningen af 

falske citater kan ske for enhver og præsupponerer samtidig, at samtlige modtagere bør være enige i udsagnet. 

Således fungerer udsagnet som rygdækning for tidligere tilfælde af falske citater, hvorfor medierne på forhånd 

er undskyldt, hvis dette skulle ske igen. Slutteligt anvendes der subjektiv modalitet, idet Langager giver udtryk 

for sin personlige holdning, hvilket afspejler høj afsnittet, men da der er tale om en subjektiv holdning fremstår 

udsagnet ikke som sandhed for modtageren. 

 

Udtalelse 3 - Frederik Preisler (bilag 9.6.1) 

 
I dette citat gør Frederik Preisler brug af subjektiv modalitet, idet han udtrykker sin personlige holdning. Denne 

form for modalitet afspejler en høj affinitet, men da der er tale om en subjektiv modalitet fremstår udsagnet 

ikke som sandhed. Derudover anvender Frederik Preisler transitivitet, idet han kritiserer politikerne for ikke at 

have gjort tilstrækkeligt for at forsvare demokratiet imod techgiganterne, hvorfor politikerne pålægges 

ansvaret for denne begivenhed. Således forsøger Frederik Preisler at fremhæve sig selv og de danske medier 

over politikerne ved at stille spørgsmålstegn ved politikernes håndtering af sagen, hvorfor modtageren 

efterlades med et indtryk af, at Frederik Preisler indtager magtpositionen i den givne dialog. 

Udtalelse 4 - Lasse Jensen (bilag 9.7.1) 

 
I dette citat gør Lasse Jensen brug af ordet “er”, hvilket er med til at udtrykke høj affinitet. Den objektive 

modalitet fungerer som en måde at gøre budskabet uomtvisteligt, hvorfor det fremstår som sandhed. Derudover 

henvender han sig til modtagerne gennem ordet “vi”, hvilket bevirker, at han forbinder sig selv til udsagnet og 

således taler på deres vegne. Ved at markere forskellen mellem “gamle” og “nye medier” og hver især tillægge 

dem henholdsvis gode og dårlige ord anvendes transitivitet. Således forbindes “ansvar” med de gamle medier, 

mens de nye medier optræder “uden redaktører” og med algoritmer, der sikrer, “at vi kun får de informationer, 

vi er enige i”. Dette understøttes af, at der henvises til “forskere”, hvilket er med til at slå budskabet fast. 

Således anvendes transitivitet til at pålægge henholdsvis de gamle og nye medier givne handlinger, hvorved 
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de gamle medier fremhæves i højere grad end de nye medier, hvilket har konsekvenser for, hvordan 

modtageren opfatter medierne. 

 

Presselogen - Hvordan overlever aviserne? (bilag 9.8.1) 

 
I dette citat anvender Lisbeth Knudsen subjektiv modalitet, idet hun udtrykker sin personlige holdning om, 

hvilken udfordring medierne står overfor ift. danskernes valg af medier. Subjektiv modalitet afspejler høj 

affinitet, men da der er tale om en personlig holdning fremstår udsagnet ikke som sandhed. Derudover er 

udsagnet “det er ikke nødvendigvis dem man vælger, når man skal finde ud af, hvad man gerne vil betale hver 

måned” et eksempel på, at Lisbeth Knudsen anvender modalitet til at konstruere sociale relationer og 

derigennem en mening om, at mediebrugerne skal bruge flere penge på de medier, som er demokratibærende. 

Endvidere anvender Lisbeth Knudsen transitivitet, idet hun forbinder danskernes medieforbrug med en 

udfordring og stiller medierne i strategisk opposition hertil ved at påpege, at disse leverer “den demokratiske 

grundforsyning”. Således fremhæves de journalistisk redigerede medier i højere grad end de medier, som 

danskerne bruger penge på, hvilket har konsekvenser for, hvordan modtageren opfatter medierne. 

 
Presselogen - Hvordan overlever aviserne? (bilag 9.8.2) 

 
I dette citat anvender Rune Lykkeberg subjektiv modalitet, idet han udtrykker sin personlige holdning om 

mediernes rolle i samfundet, herunder hvilke historier de vælger at bringe. Dette afspejler høj affinitet, men da 

der er tale om en subjektiv fremstilling fremstår udsagnet ikke som sandhed. Endvidere anvendes der 

transitivitet, idet han anvender ordet “vi” til at pålægge medierne ansvaret for at bringe historier, som bidrager 

til en “civiliseret dannelsesnation”, hvilket fremstår som en positiv egenskab. Således forsøger Rune 

Lykkeberg at italesætte mediernes rolle i samfundet ved at lægge vægt på det fælles ansvar, som han mener, 

at medierne har for at bringe historier, som er baseret på oplysning og ikke udelukkende et kommercielt formål 

“det kræver bare, at man ikke sidder med kasseapparatet”. 

 
Opsamling 
Baseret på analysen af modalitet og transitivitet i de udvalgte tekster fremkommer der en række tendenser. Det 

er gennem analysen blevet tydeliggjort, at teksterne har et stærkt afsæt, hvad angår modalitet samt transitivitet 

og generelt ses der en høj affinitet i kommunikationen. I annoncerne gøres der brug af bydeform og nutid, 

hvilket forstærker opfattelsen af, at afsender tilslutter sig budskaberne. Derudover anvendes der objektiv 

modalitet, hvilket bidrager til at budskaber fremstår som sandhed, hvorfor andre synspunkter sprogligt 

udelukkes. Imidlertid anvendes der ligeledes subjektiv modalitet, hvilket i ovenstående tilfælde sjældent 

vurderes at svække budskaberne, idet det subjektive budskab bakkes op af efterfølgende budskaber. Som 
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udgangspunkt anvendes der få hedges, som er med til at svække tilslutningen til budskabet, hvilker medvirker 

til, at udsagnene fremstår klare og sikre, hvorfor der skabes en autoritet omkring afsender. Afslutningsvis 

anvender de journalistisk redigerede medier transitivitet til at tillægge sociale medier givne handlinger, 

herunder uansvarlighed og spredning af misinformation, hvorfor mediers rolle i samfundet fremhæves og 

fremstår med et positivt islæt. 

 
Sammenkædning 

I det følgende analyseres der med udgangspunkt i, hvilken sammenkædning, der forekommer mellem de 

udvalgte citater og større tekststrukturer. Der er udvalgt en række citater fra Presselogen, Frederik Preisler, 

Morten Langager og Lasse Jensen, som vurderes at afspejle de overordnede forhold i forbindelse med 

sammenkædning. 

 
Presselogen - Hvordan overlever aviserne? 

 

“Vi er efterhånden delt op i mange forskellige offentligheder og det er svært at få en sammenhængende 

demokratisk debat i Danmark” (bilag 9.8.1) 

 
“Vi har set at folk faktisk ikke bruger færre penge på medier, men bruger flere penge på medieforbrug. Det er 

bare ikke nødvendigvis de klassiske medier, og dem som er demokratibærende, hvis jeg må tillade mig at sige 

det” (ibid) 

 
I ovenstående udsagn anvender Lisbeth Knudsen sammenkædning til at lave en temporal relation mellem 

medierne og de nye tilbud såsom Netflix og andre abonnementsløsninger. Her gøres der opmærksom på, at 

når danskerne vælger Netflix frem for de “demokratibærende medier”, udgør dette en udfordring for 

samfundet. Som betinget relation og således konsekvens for danskerne bliver det “svært at få en 

sammenhængende demokratisk debat i Danmark”. Således etableres der en implicit sammenkædning, som 

henleder os til at opfatte Netflix som negativ, og de gamle medier som værdifulde. Endvidere henvises der til 

de problematiske til- og fravalg, som danskerne foretager, når de vælger deres sammensætning af medier, hvor 

modtageren efterlades med et indtryk af dårlig samvittighed over deres valg. Derudover anvendes der i 

udpræget grad nært beslægtede udtryk fra samme meningsdomæne, hvilket ses som værende et ønske om at 

påpege det samme med forskellige formuleringer, hvorved budskabet forstærkes. 
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Udtalelse 3 - Frederik Preisler (bilag 9.6.1) 
 

I dette udsagn foretager Frederik Preisler en eksplicit sammenkædning, hvor medierne sættes som løsning på 

danske politikeres udfordring med at forsvare Danmark mod techgiganterne. Der opsættes en betinget relation, 

hvor det gennem extension fremhæves, at hvis ikke politikerne kan “finde ud af at forsvare demokratiet”, så 

må medierne komme dem til undsætning, hvorved de indtager en slags helterolle. Der lægges altså gennem 

denne sammenkædning op til, at medierne ikke bør beskæres, da de udfylder en position på niveau med 

politikerne. Derudover skaber denne sammenkædning potentielt en refleksion om, hvor det danske samfund 

ville befinde sig, hvis ikke medierne løfter ansvaret, når politikerne svigter. Gennem sammenkædningerne og 

argumentationen om, at: “danske medier som begreb og organisation vigtigere end nogensinde” anvendes den 

sproglige fremstilling på en måde, der efterlader modtageren uden fortolkningsmuligheder ift. at betragte 

mediernes rolle som værende værdifuld. 
 

Udtalelse 1 - Morten Langager (bilag 9.4.1) 
 

I dette udsagn opstiller Morten Langager en kausal sammenhæng, hvor han beskriver konsekvenserne ved 

sociale medier samt deres indlejrede mekanismer og algoritmer. Han anvender extension, idet han 

kontinuerligt eksemplificerer de negative egenskaber ved sociale medier. Han sammenkæder sociale medier 

med “misinformation”, påvirkning af “de frie valg”, “ukritisk taletid” og det faktum, at individet “primært 

bliver eksponeret for den type indhold, man i forvejen har liket”, hvilket ikke efterlader modtageren med et 

indtryk af, at sociale medier kan anvendes som nyhedskilde. Således bevirker denne sammenkædning, at de 

journalistisk redigerede medier implicit fremhæves som en bedre nyhedskilde end sociale medier. 

 
Udtalelse 4 - Lasse Jensen (bilag 9.7.1) 
 

Udsagnet af Lasse Jensen samler op på de analyserede tekster i afsnittet om sammenkædning, idet ovenstående 

tendenser fremhæves gennem en eksplicit sammenkædning og betinget relation, hvor det er: “på tide at 

markere forskellen mellem “gamle” medier, der tager ansvar, og de “nye” medier, der breder sig voldsomt 

uden redaktører, men med algoritmer, der sikrer, at vi kun får de informationer, vi er enige i”. Således opstiller 

Lasse Jensen en kausal relation, som understreger forskellen mellem journalistisk redigerede og sociale 

medier. Når han italesætter gamle medier forbindes de med ansvar, mens de nye medier forbindes med ingen 

redaktører, algoritmer, som bevirker, at individerne kun får de informationer de er enige i og ekkokamre, hvor 

der ikke skelnes mellem sandheder og løgne samt synspunkter, der ikke udfordres eller sandhedstjekkes. Lasse 

Jensen gør i den forbindelse brug af elaboration, hvor de negative egenskaber ved de nye medier adskillige 

gange fremhæves. Såfremt denne eksplicitte sammenkædning betragtes, ses det, at ovenstående udsagn bærer 
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præg af kompleksitetsreduktion og logiske slutninger, hvorved budskabet fremtræder ensidigt, fjendtligt og 

mangelfuldt, hvad angår argumentation for de sociale medier. 

 

Opsamling 
Gennem ovenstående analyse forekommer der klare tendenser for udtalelserne. Der gøres i udpræget grad brug 

af strategiske såvel som manipulative sammenkædninger, hvoraf der forekommer både eksplicitte og implicitte 

formulerede udsagn. I henhold til brugen af eksplicitte sammenkædninger optræder samme ord og 

formuleringer ofte, hvilket bevirker, at modtagerens fortolkningsmuligheder indskrænkes og henledes til 

afsenderens synspunkt. De implicitte sammenkædninger fungerer som stof til eftertanke for modtageren og er 

med til at bakke det egentlige udsagn op gennem implicitte argumenter. Derudover viser analysen, at der ofte 

gøres brug af synonymitet i argumentationen, hvorfor der optræder mange nært beslægtede udtryk fra samme 

meningsdomæne. Dette kan ses som et ønske om at sige det samme med forskellige formuleringer, for netop 

at bakke argumentationen op. Synonymiteten og eksplicitte sammenkædninger er med til at 

kompleksitetsreducere og skabe logiske slutninger for modtageren, hvilket bevirker, at argumenterne og 

sammenkædningerne mellem forskellige fænomener fremtræder kontrastfyldte. 

 

Delkonklusion af 1. dimension 

På baggrund af ovenstående analyse fremkommer der en række kommunikative tendenser på tværs af de 

behandlede udsagn. I analysen af ordvalg ses der en tydelig opdeling mellem de ordkategorier, der anvendes 

til at beskrive de journalistisk redigerede og sociale medier. Førstnævnte beskrives som værende positive og 

vigtige for samfundet, mens sidstnævnte anses som værende negative og uansvarlige. 

 
I analysen af modalitet udledes det, at medierne i høj grad anvender kategorisk og objektiv modalitet i annoncer 

såvel som udtalelser. På den måde forekommer mediernes egen virkelighedsforståelse i vid udstrækning som 

en definitiv sandhed, hvor andre synspunkter sprogligt udelukkes. Dette bakkes op af en generel høj affinitet 

gennem brugen af kategorisk modalitet og bydeform, som styrker modtagerens opfattelse af, at afsender 

tilslutter sig budskabet. Imidlertid anvendes der ligeledes subjektiv modalitet, hvilket i disse tilfælde sjældent 

vurderes at svække udsagnene, idet det subjektive budskab bakkes op af efterfølgende budskaber. Gennem et 

minimalt brug af hedges fremstår udsagnene klare og sikre, hvorfor der skabes en autoritet omkring afsender. 

På baggrund af analysen af transitivitet udledes det, at medierne anvender transitivitet til at tillægge sociale 

medier givne handlinger, herunder uansvarlighed og spredning af misinformation, hvorfor mediernes rolle i 

samfundet fremhæves og fremstår med et positivt islæt. 

 
I analysen af sammenkædning udledes det, at der i høj grad anvendes strategiske såvel som manipulative 

sammenkædninger. Der anvendes synonymitet i argumentationen, hvorfor der forekommer mange nært 
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beslægtede udtryk fra samme meningsdomæne. Dette medvirker til at fastslå argumenter og skabe et tema for 

udsagnene, hvorved modtagerens mulighed for fortolkning mindskes. Således bidrager synonymiteten og 

eksplicitte sammenkædninger til at kompleksitetsreducere og skabe logiske slutninger for modtageren, hvilket 

bevirker, at argumenterne og sammenkædningerne mellem forskellige fænomener fremtræder kontrastfyldte. 

 
Overordnet kan det konkluderes, at mediernes kommunikationsform, herunder ordvalg, brug af modalitet, 

transitivitet og sammenkædninger efterlader modtageren med et snævert fortolkningsrum af henholdsvis de 

journalistisk redigerede og sociale medier. Således foretages denne kommunikation med henblik på at skabe 

konsensus omkring egne holdninger og virkelighedsforståelse i henhold til mediernes rolle. 

 

4.1.2 Den diskursive praksis 

Med udgangspunkt i Faircloughs anden dimension omhandlende diskursiv praksis ønskes det at analysere de 

produktions- og konsumptionsforhold, som er forbundet med de udvalgte tekster. På baggrund heraf er 

analysen opdelt i to dele: produktionsforhold, hvor det undersøges, hvilke kommunikative forhold teksterne er 

underlagt og konsumptionsforhold, som belyser, hvorledes respondenterne fra vores fokusgruppeinterviews 

konsumerer og fortolker de udvalgte tekster som produktionsdelen behandler. Når produktionsforholdene 

analyseres kortlægges det, hvordan udøveren af den diskursive praksis, gennem en given italesættelse, opfatter, 

konstruerer og fortolker virkeligheden. Når konsumptionsforholdene analyseres inddrages respondenternes 

udtalelser, som sammenholdes med producenternes italesættelser for derigennem at være i stand til at udlede, 

hvorvidt der forekommer en overensstemmelse mellem produktion og konsumption samt hvilken aktørs 

kommunikation, der kan anses som værende succesfuld. Vores valg af citater kunne have været anderledes, 

men af hensyn til plads har vi været nødsaget til at udvælge de citater, der anses som værende repræsentative 

for de tendenser, som kommer til udtryk i empirien. 

 

4.1.2.1 Produktionsforhold 
De overordnede produktionsforhold er til dels belyst i ovenstående afsnit omhandlende den tekstuelle 

dimension, men disse vil blive yderligere analyseret, uddybet og argumentet for i dette afsnit. Der vil i 

forbindelse med analysen af produktionsforholdene blive gjort brug af Faircloughs begreb interdiskursivitet, 

hvorfor der udledes en række diskurser, som anvendes strategisk af de givne aktører. 

 
Rollediskurs 
Det er valgt at udlede en rollediskurs, idet de journalistisk redigerede medier og sociale mediers rolle 

italesættes gennem de udvalgte tekster. Medierne anser deres rolle som værende central i det danske samfund, 

idet denne er at bedrive kritisk journalistik og bringe oplysning til danskerne. De sociale medier italesættes 
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derimod som værende uansvarlige og et sted hvor misinformation spredes. Mediernes roller afspejler sig i 

Lassen Jensen udtalelse: “det er i høj grad på tide at markere forskellen mellem “gamle” medier, der tager et 

ansvar, og “nye” medier, der breder sig voldsomt uden redaktører, men med algoritmer, der sikrer, at vi kun 

får de informationer, vi er enige i.” (bilag 9.7.1). Således ses en klar forskel i henholdsvis journalistisk 

redigerede og sociale mediers rolle, idet sociale medier i høj grad redigeres af algoritmer, som udvælger og 

sorterer indhold baseret på brugernes interesser og likes, mens det er en grundpræmis for medierne, at enhver 

sag skal dækkes fra flere sider. I forlængelse heraf udledes det, at Danske Medier forsøger at etablere en forskel 

mellem de journalistisk redigerede og sociale medier, for derigennem at fremhæve mediernes betydning for 

samfundet. Det antages, at medierne ønsker at etablere en forståelse af deres rolle grundet udviklingen i 

mediebranchen og udbredelsen af sociale medier, som har ændret vilkårene for mediernes ageren. Gennem de 

udvalgte tekster anvendes interdiskursivitet, hvilket vil sige, at de forskellige tekster trækker på hinanden, 

hvorved rollediskursen kan kædes sammen med ansvarsdiskursen, hvilket uddybes nedenfor. 

 
Ansvarsdiskurs 
Det er valgt at udlede en ansvarsdiskurs baseret på de analyserede tekster. Denne diskurs kommer til udtryk 

ved at det italesættes, hvorledes medierne tager ansvar og kan stilles til ansvar, hvilket understøttes af 

budskabet i annonce 4: “Uanset hvor godt vi skriver, fraskriver vi os ikke ansvaret.” (bilag 9.3.4). Det 

pointeres, at der på de journalistisk redigerede medier er ansat en ansvarshavende chefredaktør, som står til 

ansvar for indhold, træffer valg og handler også selvom der måtte opstå fejl. Medierne i Danmark er underlagt 

Medieansvarsloven og således Pressenævnet, hvorfor individer kan klage, hvis de oplever at blive dårlig 

behandlet af medierne, hvilket således adskiller journalistisk redigerede medier fra sociale medier (web 1). I 

forlængelse heraf udledes det, at der anvendes interdiskursivitet, idet der henvises til rollediskursen, hvor det 

jf. ovenstående er vigtigt, at etablere en forskel mellem de journalistisk redigerede og sociale medier, for 

derigennem at fremhæve mediernes betydning for samfundet set i lyset af udviklingen og vilkårene i 

mediebranchen. En anden måde at etablere en forskel mellem de journalistisk redigerede medier og sociale 

medier er ved hjælp af oplysning vs. kommerciel diskursen, hvilket uddybes i næste afsnit. 

 
Oplysning vs. kommerciel diskurs 
Det er valgt at udlede diskursen oplysning vs. kommerciel på baggrund af de analyserede tekster. Ifølge Morten 

Langager har mange individer sociale medier som deres væsentligste nyhedskilde, men når sociale mediers 

algoritmer bestemmer indholdet, prioriteres kommercielle hensyn, herunder annoncer og reklamer, oftest 

højere (bilag 9.4.1). Medierne fastslår i kampagnen “Flere sider”, at deres eksistensgrundlag bygger på 

oplysning frem for kommercielt indhold, idet de tjekker fakta, er kritiske og belyser en sag fra flere sider. Som 

nævnt er mediebranchen i dag domineret af techgiganter, der ikke selv leverer medieindhold, men derimod 

teknologiske løsninger, der muliggør nye infrastrukturer. Dette bevirker, at medierne er nødsaget til at flytte 
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indhold over til digitale og mobile platforme samt finde en ny finansieringsmodel gennem abonnementer, 

betalingsmure eller annoncering (web 9). Med andre ord risikerer denne udvikling at udfordre eller forskyde 

balancen mellem mediernes oplysning og kommercielle indhold. Dette understøttes af Rune Lykkebergs 

udtalelse: “okay, vi har det kongelige teater i Danmark, vi har en opera i Danmark og det kan godt være der 

kun er 700, der læser anmeldelsen af opsætningen Giovani, men så længe vi har det, så bidrager vi til at være 

en civiliseret dannelsesnation. Det kræver bare, at man ikke sidder med kasseapparatet.” (bilag 9.8.2). 

Mediernes eksistensgrundlag baserer sig på oplysning og er tæt forbundet med deres demokratiske forpligtelse, 

hvilket leder frem til sidste afsnit omhandlende en demokratidiskurs. 

 
Demokratidiskurs 
Afslutningsvis udledes en demokratidiskurs på baggrund af de analyserede tekster. Medierne anvender 

ovenstående diskurser i samspil til at begrunde, hvorfor der er behov for dem i et velfungerende demokrati, 

hvori oplysning til individerne er af afgørende betydning. Lisbeth Knudsen beskriver: “dem som er 

demokratibærende, hvis jeg må tillade mig at sige det. Dem som leverer den demokratiske grundforsyning” 

(bilag 9.8.1). Den private del af mediebranchen har påtaget sig opgaven med at varetage demokratiet, hvilket 

tydeliggøres gennem kampagnen “Flere sider”. Medierne varetager demokratiet ved at synliggøre, udvikle og 

skabe debat om Danmarks nationale, kulturelle og demokratiske værdier for derigennem at skabe fælles 

pejlemærker, samtale og debat mellem samfundets borgere og forskellige grupper (web 2). Dette understøttes 

af Frederik Preislers udtalelse: “når vores politikere ikke rigtig kan finde ud af at forsvare demokratiet imod 

tech-giganterne, er danske medier som begreb og organisation vigtigere end nogensinde.” (bilag 9.6.1). 

Således anser medierne deres rolle, ansvar, oplysning til individerne og i sidste ende demokratiske forpligtelse 

som ufravigelig. 

 

4.1.2.2 Konsumptionsforhold 

I det følgende afsnit undersøges det, hvorledes respondenterne fra vores afholdte fokusgruppeinterviews 

konsumerer de udvalgte tekster. Respondenternes udtalelser sammenholdes med producenternes italesættelser 

og strategiske anvendelse af diskurser for derigennem at være i stand til at belyse, hvorvidt der forekommer 

overensstemmelse mellem produktion og konsumption samt hvorvidt der forekommer en artikulation og 

således italesættes yderligere diskurser. 

 
Ansvarsdiskurs 
Respondenternes konsumption af producenternes italesatte ansvarsdiskurs kommer bedst til udtryk gennem 

nedenstående citater, som er opstået i forbindelse med Morten Langagers udtalelse 2 (bilag 9.5.1). 
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LP: “Der har medierne et meget meget stort ansvar for det. Det må være mediernes ansvar, at det ikke spredes, 

når de godt ved, at der ikke er understøtning for det” og “Men hvis ikke man ved om det er rigtigt, så kan man 

jo ikke skrive det. Den der har skrevet det, bør jo vide at det er sandhed, hvis de vil være et troværdigt medie” 

(bilag 9.12.1:20.28,23.52) 
  
H: “Medierne og den rigtige presse, de har jo det der ansvar - de skal stå til ansvar for, hvad de skriver (…) 

hvis man vil blande sig i debatten, så skal man også have ryg til at stå til ansvar for det man har skrevet” 

(bilag 9.12.1:27.56) 

 
LP mener, at medierne har et stort ansvar for ikke at sprede fake news, hvorfor medierne bør tage del i at 

faktatjekke deres indhold. I Langagers citat placerer han ansvaret for at viderebringe falske citater på 

Berlingske, hvilket bevirker, at modtageren skal konsumere Berlingske som synderen. Imidlertid konsumerer 

LP indholdet på en måde, hvorpå det kommer til at gælde alle medier, idet han udtrykker, at samtlige medier 

er ansvarlige for ikke at bringe falske citater. I den forbindelse påpeger H, at medierne har det ultimative ansvar 

for det de skriver, og hvis de leverer fake news, så skal de som minimum “have ryg til at stå til ansvar”. Der 

forekommer dog en tro på, at medierne ikke ønsker at levere indhold, som de ved er faktuelt forkert, og LP 

påpeger, at hvis medierne vil opfattes som troværdige bør de ikke bringe fake news. Således ses det, at 

konsumptionen stemmer overens med produktionen, hvor medierne søger at udvise ansvar. 

 
Der forekommer dog et skred i opfattelsen af, hvordan medierne varetager ansvaret som oplysende institution, 

hvilket kommer til udtryk i nedenstående citater, som ligeledes er opstået i forbindelse med Morten Langagers 

udtalelse 2. 

 
JE: “Nogle gange så gør de det jo for at få hevet nok ind i folden” og LP svarer: “Det er kroner og ører - der 

er ikke andet” (bilag 9.12.1:24.12) 

 

JE: “Det er meget lidt ansvarligt. Men jeg tror nogle gange, så vælger de den løsning (red. hurtighed frem for 

grundighed) fordi det ikke har nogle konsekvenser at komme med en udtalelse, der ikke altid er 110% rigtig, 

men kun er 90% rigtig, men den sælger. Det tror jeg” (bilag 9.12.1:24.51) 

 
I disse citater ses det, at JE og LP konsumerer ansvarsdiskursen ved interdiskursivt at italesætte en ny diskurs 

i form af økonomidiskursen. Her fremgår det, at den økonomiske diskurs præger respondenternes opfattelse 

af mediernes dækning, idet de giver udtryk for, at medierne går på kompromis med grundighed og i stedet har 

fokus på hurtighed. Således handler det ifølge respondenterne om, at medierne skal skaffe flest brugere og 

dermed skabe en indtægt, hvorfor konsumptionen af mediernes ansvar ikke er i overensstemmelse med 
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produktionen. Mediernes fokus på indtjening og således økonomidiskursen har ligeledes betydning 

respondenternes opfattelse af mediernes rolle i samfundet, hvilket leder videre til næste diskurs. 

 

Rollediskurs 
Respondenternes konsumption af den italesatte rollediskurs kommer bedst til udtryk gennem nedenstående 

citater, som er opstået i forbindelse med annonce 1, klip 2 fra Presselogen samt Frederik Preislers og Lasse 

Jensens udtalelser (bilag 9.3.1, 9.8.2, 9.6.1, 9.7.1). 

 
JE: “Vi ønsker os vel allesammen” H tager over: “en kritisk presse. Fordi at en ukritisk presse, det er jo 

rygklappere, som er forhåndsindtaget af den person, som der udtaler sig. Hvis man er kritisk, stiller man 

spørgsmålstegn ved det som vedkommende skriver og så er man ikke forhåndsindtaget af personen. Derfor 

skal man have en kritisk presse” (bilag 9.12.1:3.01) 

 

Disse udtalelser er opstået på baggrund af annonce 1, hvor kampagnens retoriske spørgsmål tvinger 

respondenterne til at tage stilling. Dette kan JE og H siges at gøre, idet de udtrykker, at medierne bør indtage 

en kritisk rolle, som ikke er forhåndsindtaget. Således kan producentens kommunikation siges at være 

succesfuld, idet respondenternes ønsker en kritisk presse, hvorfor budskabet konsumeres i overensstemmelse 

med produktionen. 

 
I forbindelse med mediernes forsøg på at italesætte deres rolle, forekommer der ofte et fokus på “gamle” og 

“nye” medier, hvorved producenten søger at markere en forskel. Konsumptionen heraf kommer til udtryk i 

nedenstående citater, som er opstået i forbindelse med Lassens Jensens udtalelse og klip 2 fra Presselogen. 

 

SN: ”De gamle medier har jo også en eller anden form for identitet og en historie. Vi ved jo godt 

socialdemokraterne køber Politiken og de blå læser Berlingske, og så har du de kristne dagblade. Så på den 

måde er de også opdelt og de har en eller anden form for historik og håndværksmæssig stolthed. De skriver 

ikke bare hvad som helst” (bilag 9.12.2:45.15) 

 
”Det er også lidt en tilståelsessag – at de bruger de samme algoritmer og data som dem vi lige har svinet, som 

laver fake news. De sidder og samler og hamstrer, hvad vi trykker og kan lide og ikke kan lide – så de siger jo 

også, at nu skal vi ikke sidde ved kasseapparatet, men det de siger er, at de sidder med kasseapparatet og 

holder øje” (ibid:56.40) 

 

I første citat ses det, at SN italesætter en traditionel og historisk opfattelse af mediernes rolle i samfundet, idet 

han påpeger, at “de gamle medier har jo også en eller anden form for identitet og en historie”, hvilket synes 
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at gå igen hos flere af respondenterne. Her ses det at produktionen er succesfuld, idet respondenterne 

konsumerer den italesætte rollediskurs i overensstemmelse med produktionen. Dog udledes det, at mediernes 

rolle influeres af den udvikling de nye medier har skabt, idet der i andet citat forekommer en artikulation af 

rollediskursen, hvor SN anvender økonomidiskursen til at beskrive mediernes rolle. SN stiller sig kritisk 

overfor Lykkebergs udtalelse om vigtigheden af, at medierne ikke “sidder med kasseapparatet”, når de 

producerer indhold. SN mener, at Lykkeberg modsiger sig selv og mellem linjerne tilstår, at medierne er 

nødsaget til have fokus på indtjening, hvorfor de “anvender algoritmer og data” til at kortlægge målgruppens 

præferencer og levere indhold på baggrund heraf. Ovenstående understøttes af følgende citat SE: 

 
”Selvom medierne gerne vil være kritiske og vil skabe diskussioner og vil have en rolle i samfundet, hvor de 

fremstår troværdige, så gør de jo bare det stik modsatte – det handler stadigvæk om at tjene penge og få 

clickbait og få folk til at læse deres historier. Om det så er fordi samfundet er blevet ligeglade eller 

uinteresseret i lidt dybere historier – altså tingene går jo bare mere stærkt” (ibid:35.45) 

 

I dette citat konkretiserer SE den diskrepans, der forekommer mellem produktionen, herunder mediernes 

ønskede rolle og konsumptionen, herunder rollen som respondenterne italesætter. Respondenterne beskriver, 

hvordan der er sket en udvikling i mediebranchen, som er drevet af den teknologiske udvikling og udbredelsen 

af sociale medier, der har betydning for, hvilke vilkår medierne skal agere under. Ændringen i mediernes vilkår 

har betydet, at der i produktionen har været fokus på at etablere en skillelinje mellem de journalistisk 

redigerede og sociale medier. Dog påpeger respondenterne i flere tilfælde, at medierne forfalder til at anvende 

samme værktøjer som sociale medier, da det: “handler stadigvæk om at tjene penge og få clickbait og få folk 

til at læse deres historier”. Således ses det, at der ikke forekommer komplet overensstemmelse mellem 

produktion og konsumption, idet: “medierne gerne vil være kritiske og vil skabe diskussioner og vil have en 

rolle i samfundet, hvor de fremstår troværdige, så gør de jo bare det stik modsatte”. Ovenstående konsumption 

indikerer, at respondenterne i forbindelse med de tidligere beskrevne diskurser etablerer en ny diskurs, som 

der interdiskursivt allerede er gjort brug af, hvilket leder videre til afsnittet omhandlende økonomidiskurs. 

 
Økonomidiskurs 
Respondenterne italesætter i vores fokusgrupper en ny diskurs, som benævnes økonomidiskurs. Denne diskurs 

refereres der til i ovenstående to diskurser, idet respondenterne flere gange interdiskursivt trækker på den 

økonomiske diskurs i konsumptionen. Dog kommer diskursen bedst til udtryk gennem nedenstående citater, 

som er opstået i forbindelse med Frederik Preislers udtalelse og Morten Langagers udtalelse 2. 

 
SN: ”Sådan er det jo på mediehusene, de skal jo have noget ind. De kan jo ikke sidde og lave nyheder til os 

gratis. Vi er nødt til gradvist at vænne os til at tingene koster noget, hvis du vil blive klogere” (ibid:48.26) 
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SE: ”Men det er lige så meget vinklingen på det og måden de går til dem og de spørgsmål de stiller, hvor at 

de vil egentlig bare gerne have dem til at sige et citat som de kan bruge til en overskrift” (ibid:24.30) 

 
LP: “Det handler om penge - ikke en skid andet” (bilag 9.12.1:24.35) 

 
I disse citater beskriver respondenterne, hvordan de ser medierne som en forretning, der må skabe en indtægt 

for at overleve set i lyset af udviklingen og vilkårene i mediebranchen. Blandt respondenterne foreligger der 

en opfattelse af, at medierne er underlagt den økonomiske diskurs på trods af, at medierne i produktionen 

distancerer sig fra den, hvorfor rolle- og ansvarsdiskursen er altoverskyggende i deres kommunikation. Således 

forekommer der et sammenstød mellem de interdiskursive blandinger, idet medierne kommunikerer om deres 

ansvar og rolle som værende ufravigelige, mens respondenterne derimod anser medierne som værende 

underlagt den økonomiske diskurs i deres generelle virke. På baggrund af, at den økonomiske diskurs bliver 

dominerende for mediernes måde at agere og formidle indhold på, italesætter respondenterne en frygt, hvilket 

leder videre til næste diskurs. 

 
Frygtdiskurs 
Respondenterne italesætter i vores fokusgrupper en ny diskurs, som benævnes frygtdiskurs. Denne kommer 

bedst til udtryk gennem nedenstående citater, som er opstået i forbindelse med annonce 2 og 4. 

 
H: “Det er meget svært at gennemskue for den enkelte borger fordi man har ikke mulighed for at høre, hvad 

er egentlig bagtanken med det. Fordi hvor er det lige spionerne arbejder. Fordi det er meget professionelle 

folk, som der sidder og trækker i trådene bagved. Det er små ting, som påvirker over lang tid, det mærker man 

ikke” (ibid:9.35) 

 
JE: ”Og hvornår bliver vi snydt og hvor meget bliver vi snydt?” (ibid:12.20) 

 
H: ”Og jo flere gange man har hørt den her lille løgn, jamen så lige pludselig tror man på det. (...) så en lille 

løgn kan jo lige pludselig blive sandheden i folks øjne” (ibid:2.02) 

 

I disse citater ses det, at respondenterne udtrykker en frygt inden for tre forskellige områder. H italesætter en 

frygt for ikke at kunne gennemskue, hvorvidt der er aktører, som forsøger at påvirke, hvad respondenterne skal 

mene. I forlængelse heraf beskriver JE en frygt for at blive snydt af fake news, hvortil H beskriver en frygt for, 

at netop fake news kan ende som sandhed. Dog udtrykker respondenterne ligeledes en frygt for konsekvenserne 
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ved den økonomiske diskurs’ indflydelse på mediernes ageren, hvilket kommer til udtryk i følgende citater, 

som er opstået i forbindelse med Frederik Preislers udtalelse og klip 2 fra Presselogen. 

 

LP: “Hvis ikke der er nogle, der gider og tage det seriøst og gøre noget ved det, så får vi et dårligt oplyst 

samfund og så kan vi jo ikke selv agere ud fra det rigtige. Vi er jo nødt til at have noget rigtig viden og agere 

ud fra, og hvis ikke der er nogle der har lyst til at interessere sig for det, så bliver vi jo et forsmået samfund” 

(ibid:1.09.50) 

 
SN: ”Man kan jo frygte at forbrugeren bliver ligeglad, men bare gerne vil læse det de selv synes er rigtigt – 

uanset hvor falsk det er. Så er demokratiet truet på en eller anden måde, hvis vi ikke afføder os selv med en 

eller anden kritisk sans i forhold til, hvad det er vi læser i stedet for bare at bekræfte os selv i det verdensbillede 

vi har” (bilag 9.12.2:36.25) 

 

Her ses det, at LP frygter, at demokratiet og oplysningen er truet, såfremt medierne ikke varetager og opfylder 

deres italesatte rolle som oplysende institution. På baggrund heraf mener LP, at der er behov for, at medierne 

er garant for oplysning, idet: “vi er jo nødt til at have noget rigtig viden og agere ud fra, og hvis ikke der er 

nogle der har lyst til at interessere sig for det, så bliver vi jo et forsmået samfund”. Desuden frygter SN, at 

individets egen narrative diskurs bliver præget af en mentalitet, hvor individet: “bare gerne vil læse det de selv 

synes er rigtigt – uanset hvor falsk det er”, hvilket sammenholdt med den økonomiske diskurs, som 

respondenterne mener, at medierne agerer ud fra, kan siges at true demokratiet. På baggrund af denne frygt 

mener SN, at befolkningen bør tilegne sig en kritisk sans, hvilket understøttes af følgende citater, som er 

opstået i forbindelse med Morten Langagers udtalelse 1 samt Frederik Preislers udtalelse. 

 
H: “Vi skal selv lære og forholde os til, hvor er det jeg læser min artikel henne. Er det en Facebooknyhed eller 

er det en, der kommer fra de rigtige medier” (bilag 9.12.1:30.20) 

 
MP: “Af den selvsamme grund, så klikker jeg ikke på noget på Facebook” (ibid:10.46) 

 
Heraf ses det, at den beskrevne frygt afspejler sig i respondenternes handlinger. H mener, at individet skal 

tilegne sig en digital dannelse for at kunne navigere i det beskrevne mediebillede og udleder, at der er en 

forskel mellem indholdet fra de journalistisk redigerede og sociale medier. Denne forskel afspejler sig i MP’s 

handlinger, idet hun fravælger at klikke på indhold på Facebook. Således forekommer der en tendens til, at 

respondenterne i stigende grad anser det som deres medansvar i et demokrati at selektere i indhold fra 

journalistisk redigerede såvel som sociale medier. På baggrund heraf forekommer der ikke overensstemmelse 

mellem produktion og konsumption, idet medierne i deres produktion pointerer, at det er deres ansvar at bringe 
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sandfærdigt indhold, mens respondenterne i deres konsumption beskriver, at de grundet udviklingen og 

vilkårene i mediebranchen selv er nødsaget til at selektere i indhold på sociale medier såvel som journalistisk 

redigerede medier for at imødekomme deres frygt. 

 
Delkonklusion af 2. dimension 

På baggrund af ovenstående analyse af produktionsforholdene, herunder udvalgte aktørers strategiske 

anvendelse af diskurser, udledes det, at der forekommer høj såvel som lav interdiskursivitet. Høj 

interdiskursivitet kan i denne sammenhæng kædes sammen med den forandring som de journalistisk 

redigerede medier forsøger at skabe omkring sociale medier, hvor ønsket er at belyse sociale medier som 

uansvarlige, styret af algoritmer, der udvælger og sorterer indhold baseret på brugernes interesser og likes samt 

et sted, hvor misinformation spredes. Det antages, at medierne ønsker at skabe denne forandring, idet der er 

sket en udvikling i mediebranchen, som i høj grad er drevet af den teknologiske udvikling og udbredelsen af 

sociale medier, hvilket har ændret vilkårene for mediernes ageren. I forlængelse heraf ses en lav 

interdiskursivitet i mediernes udtalelser, idet ønsket er at vedligeholde den traditionelle diskursorden 

omhandlende mediernes rolle i samfundet og således skabe en reproduktion af det bestående. 

 

På baggrund af analysen af respondenternes konsumption udledes det, at produktionen langt hen ad vejen 

lykkedes, idet respondenterne konsumerer budskaberne i overensstemmelse med produktionen og således 

udleder samme diskurser. Imidlertid reproduceres hverken oplysning vs. kommerciel- eller 

demokratidiskursen, men der etableres derimod to nye diskurser, herunder økonomi- og frygtdiskursen. Idet 

der etableres nye diskurser, konkluderes det, at udviklingen og vilkårene i mediebranchen ikke kan undgås at 

påvirke respondenternes opfattelse af medierne, hvorfor der forekommer en forandring af kommunikationen 

om mediernes rolle. Dette skyldes, at respondenterne ikke blot vedligeholder den traditionelle diskursorden, 

men derimod italesætter nye perspektiver i forbindelse med medierne, hvorfor den diskursive praksis ikke 

opretholder status quo og der er sket en transformation af den eksisterende diskurs om mediernes rolle. 

 

4.1.3 Den sociale praksis 

Faircloughs dimensioner omhandlende tekst og diskursiv praksis er nu blevet undersøgt, og følgende afsnit 

har til formål at analysere den kontekst, der omgiver dimensionerne, nemlig den sociale praksis. Den sociale 

praksis belyses med udgangspunkt i det postfaktuelle samfund, herunder Farhad Manjoos bog “True Enough: 

Learning to Live in a Post-Fact Society” (2008) og artiklen “Brands, Truthiness and Post-Fact: Managing 

brands in a post-rational world” (2018) af Pierre Berthon. Derudover inddrages medieaftalen anno 2019-

2023, som blev vedtaget af den forhenværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti i 2018 (web 11). Det 

undersøges, hvordan den sociale kontekst afspejler sig i de udvalgte tekster, som er blevet behandlet i afsnittet 

omhandlende tekst og den diskursive praksis, hvorefter det udledes, hvilke faktorer, som potentielt har ført til 
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udarbejdelsen heraf. Endvidere undersøges det, hvordan fremkomsten af det postfaktuelle samfund og 

medieaftalen påvirker vilkårene for de journalistisk redigerede medier og hvorledes dette kommer til udtryk i 

mediernes kommunikation. Med andre ord er den tredje dimension relevant, da det, ifølge Fairclough, er i 

analysen af forholdet mellem diskursiv og social praksis, at undersøgelsen finder sine endelige konklusioner 

ift. spørgsmålet om, hvorvidt diskursordenen reproduceres og opretholder status quo eller transformeres og 

derved skaber social forandring (Jørgensen & Phillips, 1999:98). 

 

4.1.3.1 Det postfaktuelle samfund 

Pierre Berthon beskrev i 2018, hvordan samfundet har udviklet sig til at blive postfaktuelt (Berthon, 2018:219). 

Han mener, at det postmoderne begyndte med det moderne, og den begyndende søgen efter objektiv viden om 

verden (ibid). Der skete et skift fra lokal til universel og snart blev alt beskrevet i universelle termer, herunder 

forskning, menneskerettigheder, køn, klasse mm. Imidlertid påpeger Berthon: ”So just as modernism gave, so 

did it take away” (ibid:220). Der sås tegn på en begyndende afkobling og et tab af mening blandt individerne, 

og der blev argumenteret for, at: ”knowledge is a ‘representation’ of the world, arguing that objectivity is 

merely a matter of intersubjective consensus” og forestillingen om, at sproget i høj grad er med til at skabe 

verden blev dominerende (ibid). Således forekom der et skift fra en objektiv til en intersubjektiv verden, hvori 

sprog og kultur er dominerende og den objektive sandhed er erstattet af en kulturel og lingvistisk konstruktion 

(ibid). I den forbindelse påpeger Berthon, hvordan der, ifølge Foucault, findes modstandere bag enhver 

sandhedserklæring, som vil søge at tilskrive andre deres værdier og sandhed. Ifølge Foucault er magten således 

stærkere end rationaliteten og objektiviteten, da det er den med magten, der bestemmer sproget og således 

definerer virkeligheden. Heraf kom opfattelsen af følelser over rationalitet og følelser over tanken: ”So, we 

have truth being a function of power, and rationality a function of value, which in turn is a function of emotion” 

(ibid:221). Således kan den “sproglige krig” i medierne ses som en kamp om magten. 

 

I 2008 bidrog Farhad Manjoo ligeledes med en beskrivelse af det postfaktuelle samfund. På side ét i bogen 

står der ”Why Facts No Longer Matter”, hvilket er et centralt karaktertræk ved det postfaktuelle samfund, hvor 

fakta og evidensbaseret viden i mindre grad anses som værende vigtigt (Manjoo, 2008:1). Budskabet påpeger, 

at fakta i højere grad er blevet overflødige, hvor den teknologiske udvikling og tilkomsten af internettet i høj 

grad har været medvirkende til en eskalering af denne udvikling. I dag er der ingen grænser for, hvad du kan 

søge informationer om, og vi kan siges at lide under en informationsoverflod, hvor konsekvenserne er begyndt 

at vise sig. Berthon understreger dette: “the information age has simultaneously given us the misinformation 

age”, hvorfor det er svært for individet at skelne mellem rigtigt og forkert (Berthon, 2018:221). Søgemaskiner 

såsom Google indtager en “non-hierarkisk” position og medregner hverken viden, kvalitet, dybde eller 

sandhedsgrad, men tager derimod udgangspunkt i popularitet, hvilket kan siges at være problematisk i henhold 

til spredningen af fake news (ibid). Berthon påpeger imidlertid, at de sociale medier har leveret endnu et ”twist” 
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til ”truth as popularity”, idet brugerne på disse platforme selv udvælger og klikker på de historier som de vil 

læse og selv bestemmer, hvem de ønsker at interagere med. Dette kan bidrage til at forstærke meninger og 

synspunkter i det Berthon benævner “ekkokamre”, hvilket er karakteriseret ved, at vi omgiver os med de 

informationer og meninger, som stemmer overens med ens egne, hvilket bidrager til, at vi ser mere af det vi 

allerede synes om. Ekkokamrene drives og opretholdes af positiv feedback fra andre med samme holdning, 

hvorfor meninger fra andre synspunkter udviskes og egne fremstår mere ekstreme (ibid). Grundet udviklingen 

i søgemaskinernes udvælgelse baseret på popularitet samt ekkokamre sker der en eskalering i spredningen af 

fake news: “thus, the social media Internet’s truth as popularity and truth as my truth, both crave and fuel the 

spread of fake news” (ibid), hvilket ifølge Berthon er: “technologically enabled by the Internet, and 

biologically driven by human, inbuilt cognitive biases” (ibid). På baggrund heraf ses en tendens til, at individet 

i højere grad selv skal selektere i indhold samt at individet i stigende grad indhenter og eksponeres for det 

indhold, som understøtter egen holdning, hvorved individet i mindre grad forholder sig til modsynspunkter. 

Dette understøttes af SN’s udtalelse i konsumptionsforholdene: ”man kan jo frygte at forbrugeren bliver 

ligeglad, men bare gerne vil læse det de selv synes er rigtigt – uanset hvor falsk det er. Så er demokratiet truet 

på en eller anden måde, hvis vi ikke afføder os selv med en eller anden kritisk sans i forhold til, hvad det er vi 

læser i stedet for bare at bekræfte os selv i det verdensbillede vi har” (bilag 9.12.2:36.25). 

 

I henhold til, hvordan individer afgør hvem og hvad de ønsker at lytte til, opstiller Manjoo det han benævner 

dissonans. Dissonans stammer oprindeligt fra psykologen Aaron Lowin, som arbejder med, hvordan styrken i 

et budskab påvirker, i hvor høj grad modtageren konsumerer et budskab og ligeledes i hvor høj grad 

modtageren vil interagere med det. Dissonans opdeles i stærk og svag, hvor der ved svag dissonans 

forekommer argumenter, som ikke stemmer overens med egen holdning og derfor ikke anses som værende 

overbevisende, hvorfor effekten er lille (Manjoo, 2008:41). Ved stærk dissonans optræder budskaber, der ikke 

stemmer overens med egen holdning, men som er svære at afvise. I den forbindelse pointerer Lowin, at når vi 

udsættes for stærk dissonans, ses der er en psykologisk tendens til, at vi undgår meninger som vi ikke er enige 

i, idet individerne kan risikere at tabe ansigt, hvis de ikke er sikre eller tvinges til at trække deres mening 

tilbage (Lowin, 1967:1). Imidlertid vil individet konsumere indhold, som er konsonant og dermed stemmer 

overens med egne holdninger (Manjoo, 2008:43). Svage konsonante budskaber stemmer også overens med 

egen holdning, men udsagnet tolkes som værende ”factually unsteady”, og det beskrives, hvordan individet 

nyder at modparten roder rundt i argumenterne frem for selv at stå i den situation (ibid). På baggrund heraf 

foretrækker individer budskaber, der stemmer overens med egne overbevisninger til trods for, at disse kan 

være faktuelt forkerte, for således at undgå at tabe ansigt ved at give modparten ret (Lowin, 1967:1). Dissonans 

er dermed en del af forklaringen på, hvorfor der ses en tendens til, at individer ubevidst distancerer sig fra 

andres holdninger ved at indgå i ekkokamre og selektere i indholdet de udsættes for. Dette gør sig ligeledes 

gældende i forhold til tilslutningen og anvendelsen af eksperter, som er udfordret grundet individets 
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tilbøjelighed til at omgive sig med holdninger, som stemmer overens med egne, hvilket leder til næste afsnit 

omhandlende anvendelsen af eksperter i det postfaktuelle samfund. 

 

Anvendelsen af eksperter i det postfaktuelle samfund 
Manjoo beskriver: ”even when the whole country is watching the same thing, in fact, we aren’t”, og henviser 

til, at alle har individuelle fortolkningsrammer for begivenheder, som ofte er præget af, hvad individet ønsker 

at høre, som skildret i henhold til dissonans (Manjoo, 2008:74). Manjoo uddyber: ”it is a common mistake in 

the digital age. New technology gives us access to vast new stores of data and tools with which to understand 

them. On the Web you can find seemingly any number you want” (ibid:55). Her pointeres det, at vi lever i en 

verden fyldt med data, som ikke altid er entydige og således kan tolkes på mange måder og tilpasses individets 

holdning. Endvidere pointerer han, at det næsten altid er muligt at finde det tal, holdning eller 

virkelighedsforståelse, der passer ind i netop individets virkelighedsfortolkning. Dette bevirker, at det næsten 

altid er muligt at finde et konsonant budskab og således finde argumenter til at modbevise modpartens 

virkelighedsforståelse og dermed undgå at tabe ansigt i henhold til Lowin. 

 

I forbindelse med mediernes udvælgelse af, hvilke historier de skal bringe, kan medierne siges at drage fordel 

af at udvælge de tal, holdninger eller virkelighedsforståelser, som passer ind i målgruppens 

virkelighedsfortolkning samt mediets ønskede fremstilling af sagen. Manjoo beskriver, at medierne ofte 

udvælger historier, der er svære at finde svar på andre steder: ”in the meantime, in the absence of any definitive 

truth, news outlets can spin the situation to please their veiwers, readers, and listeners” (ibid:177). Således 

udvælger medierne deres historier på baggrund af det Manjoo benævner for low-feedback topics, hvilket 

henviser til indhold, som ikke har klare sandheder og dermed ikke kan kontrolleres (ibid). Med andre ord har 

medierne et øget fokus på, hvad individet i det postfaktuelle samfund gerne vil have, herunder sensations- og 

følelsespræget indhold, som har til formål at beskrive det usædvanlige, opsigtsvækkende eller uventede, 

hvilket er særlig velegnet til sociale medier (Gravengaard, 2010:25). Således er der rig mulighed for, at denne 

type indhold, herunder sensations- og følelsespræget indhold samt fake news spredes på sociale medier, hvis 

blot det passer til individers virkelighedsforståelse. 

 
I henhold til mediernes udvælgelse af indhold viser en undersøgelse, at: “mere end hver tiende interview-

person i TV-avisen og TV 2/NYHEDERNE er mediets egen journalist”, hvilket er et tiltag, som i stigende grad 

anvendes, da det gør informationen mere fordøjelig for det postfaktuelle, zappende individ, som hurtigt er 

videre, hvis det bliver for teknisk (web 22). Lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Frands 

Mortensen, påpeger: “der er et utrolig stort tempopres på journalisterne, fordi der er så mange deadlines i 

løbet af en dag. Det er skide nemt for journalisterne at bruge dem, de kender.  Journalister er jo dovne. Og 

mange journalister bruger en ekspert, som har den samme mening som journalisten selv“ (web 23). Således 
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arbejder medierne på det postfaktuelle samfunds præmisser, hvor der vælges den ekspert, som bakker op om 

egen holdning. Derudover tilpasser medierne sig det postfaktuelle individs præferencer og behov for hurtigt 

indhold, som er let at forstå. Nyhedsdirektør på TV2, Michael Dyrby, mener da også, at der skal mere til end 

blot en kandidatgrad, hvis man skal bruges som ekspertkilde: ”det handler jo også om formidling - og den skal 

ikke bare være baseret på viden, men også på en eller anden form for pædagogik og begejstring, så budskabet 

kan komme ud på en forståelig måde”, hvilket tyder på, at der et incitament til at engagere og sælge indholdet 

nærmere end at formidle det nuanceret, hvilket vi mener potentielt er skadeligt for mediernes troværdighed og 

demokratiet (web 25). Dette understøttes af lektor, Ole Andreesen, som mener, at når en historie er godt 

formidlet, er den ofte dårligt nuanceret og leverer således ikke stof til den demokratiske debat (ibid). Imidlertid 

medfører postfaktuelle tendenser, at individerne i mindre grad ønsker at lytte til eksperter, evidensbaseret viden 

og fakta og i højere grad ønsker sensations- og følelsespræget indhold. Dette kan være forklaringen på, at 

journalister anvendes som eksperter, idet indholdet på den måde bringes på en mere letfordøjelig måde, som i 

højere grad tiltaler det postfaktuelle individ. Dog sker dette potentielt på bekostning af en mere nuanceret 

nyhedsdækning, som i højere grad kan siges at bidrage til den demokratiske samtale. Ifølge lektor på 

Københavns Universitets Sociologiske institut, Jakob Arnoldi, er denne tendens problematisk i et demokratisk 

perspektiv, idet: "journalister skal være objektive. Derfor kan de ikke bruge sig selv som fortolkere og 

bedømmere” (web 24). Imidlertid pointerer vi dog, at journalister kan besidde en ekspertviden, idet en ekspert 

defineres som: “person der har en stor viden om et bestemt (fagligt) område”, hvilket nogle journalister kan 

siges at have, idet de beskæftiger sig med særlige emner i deres journalistiske felt (web 37). Ifølge 

udviklingsdirektør på ugebrevet Mandag Morgen, Søren Schultz Jørgensen, er problemet med at anvende 

journalister som eksperter dog, at: “når en journalist interviewer en anden journalist, er der pludselig to filtre 

og ofte ingen virkelige kilder. Det gør det mindre troværdigt, fordi seeren mister sin i forvejen mikroskopiske 

mulighed for at tjekke, om det, journalisten nu siger, også er i overensstemmelse med virkeligheden” (web 22). 

Dette kan potentielt have konsekvenser for mediernes rolle, som oplysende institution, hvilket leder videre til 

næste afsnit. 

 
Mediernes rolle som oplysende institution 
Medierne spiller en vigtig rolle ift., hvilke emner og problemer offentligheden forstår som værende vigtige at 

diskutere på et givent tidspunkt samt hvilke emner som offentligheden skal mene noget om (Hjarvard, 

2011:115). Dette understøttes af respondenternes svar i vores spørgeskemaundersøgelse, hvor 69,5% er “enig” 

eller “helt enig” i udsagnet “medierne har indflydelse på, hvordan jeg opfatter en given sag” (bilag 9.10). 

Medierne befinder sig således i en position, hvor de kan tage del i at sætte dagsordenen, vælge vinklen og 

selektere i, hvad der bringes og modsat ikke bringes, hvorved de potentielt kan påvirke, hvad stemningen og 

meningen omkring et givent emne eller person skal være. Ovenstående indikerer imidlertid også, at medierne 

ikke er 100% objektive i deres fremlægning, idet vores respondenter mener, at de grundet mediernes vinkling 
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efterlades med en mening omkring en given sag. Som førnævnt medfører det postfaktuelle samfund, at 

medierne har øget fokus på, hvad individet i det postfaktuelle samfund implicit gerne vil have, herunder 

sensations- og følelsespræget indhold, som har til formål at beskrive det usædvanlige, opsigtsvækkende eller 

det uventede (Gravengaard, 2010:25). Dette kan delvist skyldes de vilkår som branchen er underlagt, hvor 

medier og journalister er udsat for et økonomisk pres, som således bevirker et produktionspres. Udviklingen 

har medført, at medierne må tage alternative arbejdsmetoder i brug for på den måde at modvirke udviklingen 

i en branche med faldende læsertal og stigende konkurrence fra digitale og sociale medier (web 21). 

Foranlediget af det postfaktuelle samfund har dette bl.a. resulteret i overskrifter, der fungerer som clickbait, 

fake news, som bidrager til misinformation og et nyhedsbillede, der er sensations- og følelsespræget frem for 

indhold, der bidrager til oplysning gennem god research, troværdige kilder og perspektiv. Ved at fremstille 

indhold baseret på de krav som det postfaktuelle samfund implicit drives af, sikrer medierne sig en midlertidig 

overlevelse, men spørgsmålet er, om medierne er i stand til at bibeholde deres troværdighed, hvis de fortsat 

forfalder til og bliver taget i fake news, clickbait og sensations- og følelsespræget indhold. 

 
Hvert år offentliggøres en analyse af danskernes opfattelse af udvalgte faggruppers troværdighed, og i 2019 

befandt journalisterne sig på en 24’ende plads på niveau med ejendomsmæglere og bilforhandlere. 

Journalisterne vurderes til en værdi på 2,58, hvilket placerer dem mellem værdierne lav og neutral (web 18). 

Dette understøttes af vores spørgeskemaundersøgelse, hvor 20,7% er enten “uenig” eller “helt uenig” i 

udsagnet: “jeg opfatter medierne som troværdige” (bilag 9.10). Dertil forekommer der en stor andel på 43,1%, 

som svarer “hverken enig eller uenig”, hvilket afspejler analysens troværdighedsværdi på 2,58. Imidlertid 

vægter 79,6% af respondenterne “tiltro og tillid” som værende “vigtige for et velfungerende demokrati”, 

hvilket understreger, at medierne har en vigtig opgave i at genskabe tilliden til branchen, hvis de ønsker at 

bidrage til et velfungerende demokrati (ibid). Således er journalisternes troværdighed udfordret, hvilket 

ligeledes afspejler sig i konsumptionen, hvor vores respondenter i forbindelse med fokusgrupperne flere gange 

stiller sig kritisk overfor medierne og journalisternes troværdighed (bilag 9.12). I Danske Mediers rapport fra 

2019 kaldet, Publicistisk Barometer, tegner der sig et billede af, hvilke medier, der vurderes til at levere indhold 

af høj kvalitet. Her svarer 55% af de adspurgte respondenter, at de journalistisk redigerede medier “i høj grad” 

eller “meget høj grad” bidrager til et oplyst dansk samfund med nyheder og indhold af høj kvalitet (web 19). 

Imidlertid er der dog 35,5%, som “slet ikke”, “i mindre grad” eller “i nogen grad” mener, at de journalistisk 

redigerede medier bidrager til et oplyst dansk samfund med nyheder og indhold af høj kvalitet samt hele 9,5%, 

der svarer “ved ikke” (ibid). Således er der en tredjedel af de adspurgte, som ikke mener, at de journalistisk 

redigerede medier lever op til den rolle, som Danske Medier selv italesætter, de gerne vil udfylde jf. 

kampagnen “Flere Sider”. Dog svarer 64,4%, at de journalistisk redigerede medier leverer mest sand og faktuel 

oplysning og viden, hvilket er en overvægt kontra de sociale medier, som får 14,5% af stemmerne (ibid). 
  



 

 69 

Der kan dog rettes en kritik af rapporten, Publicistisk Barometer, idet Danske Medier fremlægger 

undersøgelsen som om, at deres medlemmer ikke befinder sig på de sociale medier. Denne skildring afspejler 

ikke virkeligheden, idet mange af Danske Mediers medlemmer selv optræder og distribuerer indhold herpå. 

Således fraskriver Danske Medier sig ansvaret for de negative resultater, der fremkommer i forbindelse med 

de sociale medier i rapporten. Sociale medier er i dag en næsten uundgåelig platform for medierne, hvis de vil 

overleve økonomisk, og Danske Mediers undersøgelse viser da også, at 86,9% af de adspurgte har anvendt 

Facebook til at ”orientere dig om samfund og politik inden for den seneste uge” (ibid). I den forbindelse er det 

flere gange igennem afhandlingen blevet tydeliggjort, hvordan indholdet på sociale medier tiltaler det 

postfaktuelle individ. Medierne er afhængige af at levere sensations- og følelsespræget indhold, hvis de ønsker 

at skabe en indtægt på de sociale platforme, hvor deres brugere befinder sig jf. ovenstående rapport. 

 
På baggrund af ovenstående udledes det, at de journalistisk redigerede medier står overfor en række 

kommunikative udfordringer i forbindelse med at leve op til deres ideal om at være oplysende institution i det 

postfaktuelle samfund, og Lars Werge påpeger: ”Facebook har afgjort fjernet indtægtsgrundlaget for de 

klassiske medier, men har samtidig undladt at overtage ansvaret for den demokratiske samtale” (web 20). Der 

forekommer altså et sammenstød mellem den kommunikation, som mediernes idealer foreskriver og den 

kommunikation, som individerne på baggrund af det postfaktuelle samfund implicit ønsker. Dette placerer 

medierne i en situation, hvor de er tvunget til at vælge mellem at levere postfaktuelt tiltalende indhold eller 

indhold, som primært tjener oplysningens formål. Det postfaktuelle individ konsumerer i højere grad 

sensations- og følelsespræget indhold, hvilket skaber diskurser, der reflekterer sig i den sociale praksis, hvor 

medierne agerer ud fra kravene som det postfaktuelle individ stiller. Den sociale praksis er konstituerende for, 

hvad individet ønsker, hvilket har en tilbagevirkende effekt på individerne i form af mediernes fremstilling, 

som endvidere har en betydning for oplysningen og således hvordan individet træffer beslutninger. Diskurser 

medvirker dermed ikke blot til at forme og omforme individers forståelse af den verden, der omgiver dem, 

men afspejler ligeledes den verden og sociale processer, som individer kontinuerligt indgår i. Individet er 

dermed ikke kun underlagt diskurser, men har gennem handlinger og sproget mulighed for at bidrage til at 

etablere rammerne for, hvordan en diskurs udvikles.  

 

Medierne har medvirket til at italesætte og udvikle de analyserede diskurser i afsnittet om den diskursive 

praksis. I den forbindelse kan det udledes, at medierne har haft en sådan sproglig magt, at de har formået at 

videreføre nogle af deres diskursive opfattelser til respondenterne i form af de diskurser, som går igen i 

konsumptionen, herunder rolle- og ansvarsdiskursen. Dog kan det udledes, at udviklingen og vilkårene i 

mediebranchen ikke kan undgås at påvirke respondenternes opfattelse af medierne, hvorfor der forekommer 

en forandring af kommunikationen om mediernes rolle. Således etableres der i forbindelse med konsumptionen 

en artikulation, hvor nye diskurser, herunder økonomi- og frygtdiskursen fremkommer. Det kan konkluderes, 
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at den diskursive praksis, som medierne forsøger italesat, ikke opretholder status quo i den eksisterende sociale 

praksis, idet der er sket en transformation af den eksisterende diskurs, som således har skabt en social 

forandring blandt respondenterne i vores fokusgrupper. Det postfaktuelle samfund er dog ikke den eneste 

samfundstendens i den sociale praksis, som påvirker vilkårene for medierne og således kommer til udtryk i 

deres kommunikation. Dette leder videre til næste afsnit omhandlende medieaftalen. 

 

4.1.3.2 Medieaftalen anno 2019-2023 
I dette afsnit inddrages medieaftalen fra 2018, idet politikerne på Christiansborg i høj grad er med til at regulere 

medierne som følge af deres samfundsmæssige betydning for udviklingen af dansk kultur samt den politiske 

debat i Danmark. Medieaftalen har betydning for mediernes handlerum og rolle, hvorfor medieaftalen udgør 

et vilkår, som påvirker mediernes kommunikation. Med andre ord er medieaftalen med til at opstille rammerne 

for, hvordan den danske mediebranche skal udvikle sig, hvilket potentielt har betydning for etableringen af 

den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. 

 
Den forhenværende VLAK-regering offentliggjorde i april 2018 et nyt medieudspil ved navn “Nye medier, 

nye vaner, nye tider”. I udspillet skrives det indledningsvis: “frie medier er demokratiets salt. Et bredt 

medieudbud med rod i dansk sprog og kultur skal sikre viden, nyhedsformidling, kritisk debat, fællesskab, 

ansvarlighed og udvikling. Et oplyst og myndigt folk er det stærkeste fundament for et levende demokrati” 

(web 10). Heraf fremgår det, at formålet med støtten fra staten er at sikre produktion og distribution af 

publicistisk medieindhold for at fremme den demokratiske samfundsdebat. Statens aktive rolle i 

mediepolitikken er med til at betone spændingsfeltet mellem mediernes formelle autonomi fra staten og deres 

afhængighed af staten i form af direkte såvel som indirekte mediestøtte. Dette gælder især for de medier, som 

er omfattet af public service-lovgivningen, men ligeledes de private medier, som modtager millioner i 

statsstøtte hvert år (Olesen, 2016:24-25). Statens aktive rolle i mediepolitikken resulterer i en række politiske 

initiativer og udlæg omhandlende den danske mediebranche, der har betydning for udviklingen heri. Det er 

valgt kort at gennemgå de væsentligste pointer fra medieaftalen, for at danne et fundament for analysen af, 

hvordan medieaftalen kan ses som en regulering i den sociale praksis, der udgør et vilkår for medierne. 

 
Distributionskrise - ikke indholdskrise 
I udspillet fremsættes det, at den danske mediebranche står overfor en distributionskrise og ikke en 

indholdskrise, idet: “der produceres rigtig meget dansk, troværdigt kvalitetsindhold af både private medier og 

offentligt ejede og finansierede medier” (web 10). Partierne stiller dog spørgsmålstegn ved, hvordan man 

sikrer, at kvalitetsindhold er tilgængeligt for individerne dér, hvor de er og at de ikke drukner i enorme 

mængder af medieindhold. Der stilles ligeledes spørgsmålstegn ved, hvordan det sikres, at private medier kan 

lave forretning ud af at producere og publicere dansk kvalitetsindhold, som sikrer et mangfoldigt dansk 
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medieudbud, som dækker nationalt, regionalt og lokalt. VLAK-regeringen ønsker at sikre bedre balance i det 

danske mediesystem gennem et mere varieret og tilgængeligt dansk medieudbud (ibid). 

 

Generationskløften 
Endvidere beskrives det, hvordan den ældre generation fortsat holder fast i at læse den trykte morgenavis, lytte 

til radioen og tænde for fjernsynet. Derimod vokser den unge generation i stigende grad op uden aviser samt 

fjernsyn og henter i stedet indhold på elektroniske enheder. Således beskriver VLAK-regeringen, at samfundet 

er i en transformationsfase, hvor der er brug for digitale platforme såvel som traditionelle medier til at betjene 

unge og ældre (ibid). 

 
Balancen mellem forskellige medier 
Afslutningsvis beskrives det, hvordan de private mediers vilkår ændres fundamentalt i disse år. Ifølge VLAK-

regeringen er konkurrencen skæv, hvorfor der er behov for at give private medier bedre rammevilkår. Tiden 

er løbet fra, at Danmark skal have to fuldt statsejede public service-virksomheder og det ønskes at påbegynde 

en privatisering af TV. Der er ligeledes behov for at rette op på balancen mellem gamle og nye medier samt 

balancen mellem landsdækkende og lokale samt regionale medier, hvorfor VLAK-regeringen ønsker at 

omlægge den offentlige støtte for at tage højde for disse ubalancer (ibid). 

 
Den endelige medieaftale 
Den 29. juni 2018 vedtog VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti en ny medieaftale gældende for 2019-2023. 

Aftalens parter mener, at konkurrencen er skæv og der er brug for at give private medier bedre rammevilkår. 

Der vedtages derfor en reduktion af DR’s økonomiske ramme på 20% over årene 2019-2023, og i medieaftalen 

beskrives det, hvordan: “DR skal fokusere på indhold, som ikke udbydes af kommercielle udbydere samt 

reducere antallet af flow-tv-kanaler” (web 11). DR må i indhold og distribution ikke konkurrere med private 

aktører, hvor det ikke tjener et klart public service-formål. Endvidere skal DR i den nuværende 

transformationsfase, hvor der er brug for digitale såvel som traditionelle platforme til at betjene unge og ældre, 

tage afsæt i det øgede digitale brug i distributionen af deres indhold (ibid). Dette er blot nogle af de initiativer, 

som ifølge aftalens parter skal sikre bedre rammevilkår for de private medier i Danmark. 

 

I forlængelse heraf er det centralt at forstå, hvilken krig, der i en lang årrække har stået på mellem de private 

medier og DR. Ved vedtagelsen af den nye medieaftale i 2018 blusser krigen mellem de private medier og DR 

endnu engang op og kampen mod DR, fra de private mediers brancheorganisation Danske Medier, ser ud til 

at give politiske resultater efter flere forgæves forsøg ved de seneste medieforlig (web 12). De private medier 

mener, at den gamle public service-institution fylder for meget i mediebilledet og i konkurrencen mod dem. 

Det er særligt på internettet, hvor de private medier kæmper for at få brugerne til at betale for indholdet, mens 
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brugerne gennem licensbetaling har fri adgang til dr.dk, som er landets største netmedie baseret på antallet af 

brugere (ibid). Daværende administrerende direktør for Danske Medier, Ebbe Dal, udtrykker: “vi har flere 

udfordringer. Men så lad os da i hvert fald fjerne den ene, så det alt i alt er mindre forfærdeligt for os. At der 

findes andre konkurrenter end DR, fjerner ikke DR’s betydning som en konkurrent” og han fortsætter: 

“konsekvensen ved ikke at gøre det kan vise sig at være, at vi til sidst kun har statens nyhedsformidling tilbage. 

Og så har vi for længst passeret grænsen for, hvad der er et vestligt demokrati” (ibid). Ifølge medieforsker 

ved Københavns Universitet, Henrik Søndergaard, er det dog ikke DR’s tilstedeværelse på internettet, som er 

primær årsag til, at de private medier lider. Ifølge Søndergaard er det ikke dokumenteret, at de private mediers 

indtjeningsmuligheder vil blive bedre, såfremt der skæres kraftigt i DR: “det er noget, man har en formodning 

om hos Danske Medier. Men det, vi kan se i andre lande, som ikke har public service-medier, er jo, at der har 

dagbladene det ikke bedre, snarere værre” (ibid). 

 
Det står således klart, at medieforliget i høj grad kom til at handle om nedskæringen af DR, men baseret på 

Søndergaards konklusion er spørgsmålet dog, hvorvidt DR udgør den største trussel mod de private medier i 

Danmark? Lisbeth Knudsen, chefredaktør for Mandag Morgen og Altinget, var hovedforfatter til en 

forskningsrapport, der i efteråret 2017 dokumenterede, at Facebook og Google uden tvivl er den største trussel 

mod danske medier (web 13). Problemet var dog, at ingen i den danske mediebranche tog denne rapport 

alvorligt, hvilket var tydeligt, idet Danske Medier og Dansk Folkeparti var optaget af at kræve en 25% 

nedskæring af DR. Således undlod medierne og politikerne at løse udfordringen vedrørende techgiganterne, 

idet DR i stedet blev opfattet som en større trussel mod de danske private medier, hvilket afspejler sig i, at 

medieaftalen primært kom til at handle om en nedskæring af DR (ibid). 
  
Set i lyset af ovenstående står det klart, at medierne ikke alene betragtes som en institution i samfundet, som 

staten har et ansvar for at beskytte eller fremme, men også som en institution, som staten er forpligtet til at 

involvere sig i (Olesen, 2016:29). Gennem medieaftalen har politikerne forsøgt at tage højde for udviklingen 

og vilkårene i mediebranchen, men det er dog en udfordring, når politikerne i flere år har fejlvurderet, hvem 

der udgør den reelle trussel mod mediebranchen og således vedtager lovgivning, i form af medieaftalen, som 

undlader at omhandle regulering af techgiganterne. Denne udfordring problematiseres yderligere af, at der 

vedtages en nedskæring af DR, idet public service-institutioner, ifølge Anker Brink Lund, udgør: “rollen som 

arena og aktør, subjekt og objekt for demokratisk meningsdannelse” (Lund, 2009:12). Politikernes 

mangelfulde håndtering af problemet med techgiganterne, har Danske Medier dog efterfølgende sat fokus på 

gennem kampagnen “Flere Sider”, som appellerer til både branchen, politikere og samfund. Danske Medier 

går til kamp mod sociale medier samt techgiganterne og søger derudover at påvirke den offentlige mening og 

politiske dagsorden mod en regulering af netop disse. Som nævnt var en nedskæring af DR i høj grad på den 

politiske dagsorden i forbindelse med vedtagelsen af den nye medieaftale. I forlængelse heraf argumenterer vi 
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for, at det ville have bidraget til helhedsbilledet og udbredelsen af kampagnens budskab, hvis Danmarks to 

største medier, herunder DR og TV2 var en del af kampagnen, idet det anses som mærkværdigt at udelade 

disse aktører, når kampagnen i høj grad handler om vigtigheden af oplysning frem for kommercielt indhold 

(web 14). Vi mener, det vil have styrket en i forvejen god argumentation at inddrage DR og TV2, idet 

danskerne bruger flere timer på public service-medierne, og TV har en enorm betydning i en valgkamp (ibid). 

Vi er dog bevidst om at årsagen til, at DR og TV2 udelukkes formentlig skyldes de konkurrerende vilkår 

mellem public service og private medier. I medieaftalen vedtog politikerne en styrkelse af de private medier, 

men kampen mod algoritmer, russiske trolde og techgiganter kræver en styrkelse af samtlige redigerede medier 

i Danmark - også DR og TV2. Det står dog klart, at DR blev svækket ved seneste medieaftale bl.a. med aktiv 

hjælp fra Danske Medier (web 13). 

 
På baggrund af, at medierne og politikerne på Christiansborg i flere år fejlagtigt har vurderet, hvem der udgør 

den reelle trussel mod mediebranchen, står samfundet i dag i en situation, hvor techgiganter har afgørende 

indflydelse på distribution af nyheder, trafik til hjemmesider, annoncemarkedet og salg af indhold, hvilket 

udfordrer vilkårene for journalistisk redigerede mediers virke. Techgiganternes platforme er så store og 

verdensomspændende, at der i flere tilfælde er tale om kritisk infrastruktur, idet medierne er afhængige af at 

kunne distribuere deres indhold via sociale medier, da størstedelen af brugerne anvender disse platforme. 

Magten er koncentreret omkring få aktører såsom Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon og Twitter, 

og det er ofte uigennemskueligt for individer, virksomheder, medier og myndigheder, hvordan disse platforme 

reelt fungerer (web 16). Techgiganterne bidrager med innovative løsninger til individer såvel som 

virksomheder, men det pointeres dog, at der er stor forskel på, hvad journalistisk redigerede medier og 

techgiganternes serviceydelser tilfører samfundet, hvilket afspejler sig i mediernes kommunikation, herunder 

kampagnen “Flere sider”. I kampagnen fremhæves det, hvordan de journalistisk redigerede medier tilfører 

oplysning til samfundet, hvilket er af afgørende betydning i et demokrati. Derimod redigeres sociale medier af 

algoritmer, som udvælger og sorterer indhold baseret på brugernes interesser og likes, hvilket bevirker, at en 

given sag ikke belyses fra flere sider og ikke bidrager til oplysning. 

 
Udfordringen ved den nuværende mediesituation er dog, at danske medievirksomheder er afhængige af 

annonceindtægter på et marked, hvor techgiganterne konkurrerer på ulige vilkår. De ulige konkurrencevilkår 

baserer sig på en manglende transparens i techgiganternes algoritmer, stordriftsfordele, lavere selskabsskat, 

begrænset ansvar for indhold, lavere omkostninger til at generere brugere til annonceeksponeringer og enorme 

datamængder, som muliggør optimering i en grad ingen andre virksomheder kan komme i nærheden af. Ifølge 

Danske Medier er der således behov for regulering af techgiganterne: “for at sikre både befolkningens og de 

øvrige markedsaktørers rettigheder” (ibid) og det uddybes: “de private medievirksomheder ønsker 

grundlæggende fair konkurrence mellem lige parter. Ulige konkurrencevilkår vil medføre, at befolkningen 
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fratages udbuddet af kvalitetsjournalistik” (web 15). Hvorvidt der kommer til at ske en regulering af 

techgiganterne afhænger dog af om medierne, gennem bl.a. kampagnen “Flere sider”, har været i stand til at 

påvirke den offentlige mening og den politiske dagsorden inden forhandlingerne om en ny medieaftale i 2020. 

Baseret på ovenstående udledes det, at medieaftalen bør have en mere virkelighedsnær vurdering af, hvem der 

udgør den største trussel mod de danske medier. Det udledes, at der er behov for en regulering af 

techgiganterne, for såfremt, at politikerne på Christiansborg endnu engang fejlagtigt vurderer, hvem der udgør 

den største trussel vil det have konsekvenser for demokratiet i Danmark og for det Anker Brink Lund benævner 

demokratisk meningsdannelse. 

 
Delkonklusion af 3. dimension 

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at det postfaktuelle samfund og medieaftalen er omkringliggende 

faktorer, som påvirker udviklingen og vilkårene for de journalistisk redigerede medier og deres måde at 

kommunikere på. Medierne befinder sig i en social virkelighed, hvor der forekommer et sammenstød mellem 

den kommunikation, som mediernes idealer foreskriver og den kommunikation, som individerne på baggrund 

af det postfaktuelle samfund implicit ønsker. Dette placerer medierne i en situation, hvor de er nødsaget til at 

imødekomme det postfaktuelle individs implicitte behov for sensations- og følelsespræget indhold, for således 

at sikre sig en midlertidig overlevelse. Imidlertid har det potentielt konsekvenser for mediernes troværdighed, 

hvis de forfalder til clickbait samt videreformidler fake news og sensations- og følelsespræget indhold. 

Tendenserne som det postfaktuelle samfund implicit drives af bevirker, at medierne må tage alternative 

arbejdsmetoder i brug for at komme faldende læsertal og stigende konkurrence fra digitale og sociale medier 

til livs, idet ovenstående er et vilkår for overlevelse og deltagelse i det postfaktuelle samfund. 

 
En anden faktor i den sociale praksis, som påvirker udviklingen og vilkårene for medierne gennem lovgivning, 

er politikerne og den udarbejdede medieaftale. Det konkluderes, at politikerne gennem medieaftalen har 

forsøgt at tage højde for udviklingen og vilkårene i mediebranchen, men politikernes fejlvurdering af, hvem 

der udgør en trussel for den danske mediebranche er en udfordring, som har konsekvenser for demokratiet. På 

baggrund heraf forsøger Danske Medier gennem kampagnen “Flere sider” at appellere til både branchen, 

politikere og samfund og sætter fokus på politikernes mangelfulde håndtering af techgiganterne i forbindelse 

med medieaftalen. Danske Medier går til kamp mod sociale medier samt techgiganterne og søger at påvirke 

den offentlige mening og politiske dagsorden mod en regulering af netop disse. Med kampagnen forsøger 

medierne at skabe en skillelinje mellem de journalistisk redigerede og sociale medier for derigennem at 

etablere et nyt ståsted på baggrund af udviklingen i mediebranchen, som har medført et skred i opfattelsen af 

deres rolle. Medierne har haft behov for at slå deres ståsted og rolle fast, hvilket i høj grad skyldes, at 

udviklingen i mediebranchen smitter af på befolkningens opfattelse af dem. Dette kommer ligeledes til udtryk 

i analysen af respondenternes konsumptionsforhold, hvor der sker en artikulation og fremkommer nye 
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diskurser, herunder frygt- og økonomidiskursen. Det kan konkluderes, at den diskursive praksis, som medierne 

forsøger italesat, ikke opretholder status quo i den eksisterende sociale praksis, idet der er sket en 

transformation af den eksisterende diskurs, som således har skabt en social forandring blandt respondenterne 

i vores fokusgrupper. Ovenstående samfundstendenser er således blot nogle af de variable, som kan bidrage 

til en forklaring af, hvorfor mediernes kommunikation tager form som den gør. Dette leder videre til anden del 

af analysen, hvor det undersøges, hvordan udviklingen og vilkårene i mediebranchen har betydning for 

etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. 

 

4.2 Delanalyse 2 - Demokratiet under pres 
Gennem afhandlingen er det blevet belyst, hvordan udviklingen i mediebranchen er forbundet med større 

kompleksitet end blot kommercielle udfordringer, hvor bl.a. udbredelsen af sociale medier i høj grad har 

ændret vilkårene for produktion, distribution og konsumption. Ifølge Habermas er mediernes dækning i høj 

grad en forudsætning for det deliberative demokrati, hvor individer diskuterer og argumenterer på et sagligt 

grundlag: “uden medier ingen fungerende offentlighed” (Loftager, 2004:168). Set i lyset af udviklingen i 

mediebranchen er spørgsmålet dog, hvorvidt medierne er i stand til at bibeholde deres ideal, som foreskriver 

oplysning og således ikke forfalde til kommercielt indhold, hvilket Habermas beskrev i sin teori om 

offentlighedens forfald. Dette spørgsmål er særlig centralt i en tid, hvor mediebranchen står overfor en række 

problematikker, som ikke blot udfordrer mediernes eksistensgrundlag, men ligeledes deres evne til at levere 

oplysning til samfundet. Omdrejningspunktet i anden del af analysen er således at undersøge, hvordan 

udviklingen og vilkårene i mediebranchen har betydning for etableringen af den offentlige mening i et 

demokratisk perspektiv. 
  

4.2.1 Fra kultureræsonnerende til kulturkonsumerende publikum 

Habermas så i det 18. århundredes offentlighed en udvikling, der var relevant i henhold til at forstå det 

samfund, han oplevede i 1962 og fremefter. I denne tid var idealerne samtale, socialt samvær, tilgængelighed, 

rationel debat, argumentation og upartiskhed, men disse så han udfordret grundet bl.a. massemediernes 

tilkomst, som i stigende grad kom til at udgøre en central instans for det offentlige ræsonnement og således 

for det deliberative demokrati (Loftager, 2004:168). Nedenfor betragtes offentlighedskulturen anno 2020, 

baseret på nogle af de samme idealer, tanker og udviklinger som Habermas observerede i 1962 og fremefter. 

Disse kan fortsat siges gøre sig gældende i dag, men spørgsmålet er, hvorvidt etableringen af den offentlige 

mening og det deliberative demokrati er udfordret grundet udviklingen og vilkårene i mediebranchen? Dette 

søger vi svar på gennem Habermas’ tanker, hvor mediernes udvikling udgør en vigtig bestanddel i hans teori 

om offentlighedens forfald. 
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Under overskriften “Fra kulturræsonnerende til kulturkonsumerende publikum” beskriver Habermas, hvordan 

kommercielle hensyn bliver mere og mere fremtrædende i medierne og hvordan: “maksimering af afsætning 

betales med afpolitisering af indhold“ (Loftager, 2004:168). Endvidere redegør han for, hvordan individer går 

fra at være kulturræsonnerende til kulturkonsumerende, hvilket sker som en konsekvens af privatlivets forfald 

og sammensmeltningen med den offentlige sfære (Habermas, 2009:239). Dette sker, idet den litterære 

offentlighed vokser ind i markedet for konsum, og Habermas påpeger: “hvis de markedslove, som behersker 

varesamkvemmets og det samfundsmæssige arbejds sfære og trænger ind i den sfære, der er forbeholdt 

privatfolk som publikum, ændrer ræsonnementet sig tendentielt til konsumption, og sammenhængen i offentlig 

kommunikation opløses i den individuelle receptions ensformigt prægede handlinger” (ibid:240). Dette 

betyder, at de forhold, der gælder på et marked trænger ind i privatlivet og influerer individets rolle som 

publikum, som således bliver en konsument. I henhold til medierne betyder dette, at nyhedsdækningen præges 

af, at indholdet skal sælges, hvorfor den i højere grad tilpasses individet, hvorved den fælles oplysning går tabt 

til fordel for den individuelle tilpasning (ibid). Således beskriver Habermas, hvordan kommercielle hensyn 

bliver mere og mere fremtrædende i mediernes dækning og hvordan medierne: “udstyres med 

underholdningsindustriens inventar”, hvilket ifølge Loftager videreføres og forstærkes af sociale medier, som: 

“tendentielt erstatter virkelighedssans med konsum-modenhed og snarere forleder til upersonlig forbrug af 

afspændingsstimuli end vejleder til offentlig brug af fornuften“ (Loftager, 2004:168-169). Dermed så 

Habermas, hvordan udviklingen mod konsumption og handlinger baseret på markedslove opstod og greb om 

sig i privatlivet på bekostning af den fælles oplysning og således det deliberative demokrati. Der ses således 

en tendens til, at medierne i stigende grad bliver brugt som “afspændingsstimuli” frem for oplysning. 

 

Habermas’ perspektiv på offentlighed udfordres ligeledes af mediebilledet i dag, hvor der kan være tale om, 

at vi ikke længere kan tale om én offentlighed, hvilket påpeges af Lisbeth Knudsen: ”vi er efterhånden delt op 

i mange forskellige offentligheder og det er svært at få en sammenhængende demokratisk debat i Danmark” 

(bilag 9.8.1). I informationsteknologiens tidsalder, hvor mediernes offentlighed undergår store forandringer 

og udfordres af sociale medier samt muligheder for nye typer af dialogisk kommunikation mellem individer, 

er offentligheden potentielt blevet global og man kan diskutere om disse nyere udviklinger til en vis grad 

repræsenterer et gennembrud for en ny offentlighed (Nielsen & Pedersen, 2020:25). Medierne besidder en 

kompleksitet, som besværliggør muligheden for at simplificere offentligheden til kun at gælde ét rum. Det kan 

udledes, at der kan dannes flere offentligheder på enkelte hjemmesider, grupper, forums eller kommentartråde, 

hvilket kan være en udfordring for netop den ”sammenhængende demokratiske debat” (bilag 9.8.1). De nyere 

medielogikker har altså ændret måden for, hvordan der føres debat på sociale medier og offentlige forums, og 

Eike Mark Rinke beskriver en ny form for deliberation inspireret af Habermas (Rinke, 2016). Rinke benævner 

dette medieret deliberation, som beskriver en række normativer for den ideelle samtalesituation i offentlige 

forums. Han beskriver i tråd med Habermas’ ideelle samtalesituation, at alle individer skal kunne deltage i 
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debatten, der skal være plads til alle synspunkter, den skal bero på velbegrundede argumenter og deltagerne 

skal besidde en tolerance overfor hinanden (ibid:9-11). På trods af, at Rinke beskriver, at den medierede 

deliberation er fordelagtig i henhold til at fremme den offentlige debat, ideelle samtalesituation og i højere 

grad inddrage alle individer, forekommer der imidlertid deliberative udfordringer i forbindelse med 

mediebilledet i dag (ibid:6). En af de tendenser, der optræder på sociale medier er debatter, som i højere grad 

præges af polarisering, hvor følelser trumfer overvejelser og skarpe argumenter, og individer reagerer med 

refleks frem for refleksion (Jensen, 2013:198). Heraf ses det, at Habermas’ tanker om, at individet går fra 

kultureræsonnerende til kulturkonsumerende i høj grad kan siges at gøre sig gældende i dag. Fra at være 

kulturræsonnerende publikum, hvis fritidsaktiviteter baserede sig på læsning for at opnå dannelse, samles 

individerne nu om de såkaldte “group activities”, som i høj grad finder sted i et socialt klima, uden at det 

behøver indebære nogen form for dybere diskussioner, som er til gavn for den demokratiske udvikling 

(Habermas, 2009:243). 

 
Habermas påpeger, at den offentlige og private sfære flyder sammen og udglattes af “group activities”, og de 

tidligere institutioners frie kommunikation er erstattet af massemedierne, hvorved den offentlige 

gruppediskussion er skiftet ud med mere uformelle og private omgangsformer (Habermas, 2009:243). Denne 

tendens ser vi i dag, hvor udviklingen i mediebranchen, herunder udbredelsen af sociale medier, har skabt 

kommercielle udfordringer, som har ændret vilkårene for, hvordan de journalistisk redigerede medier kan 

skabe en indtægt. Dette har en effekt på, hvordan medierne er i stand til at udøve indflydelse og bidrage til det 

deliberative demokrati. For at leve op til Habermas’ beskrivelse af den ideelle samtalesituation skal alle kunne 

deltage i samtalen, indføre og problematisere påstande, frit udtale holdninger, ønsker og behov og ingen må 

gennem tvang forhindres i at udøve disse rettigheder (Merkelsen, 2007:159). Sociale medier opfylder i høj 

grad Habermas’ idealer for den ideelle samtalesituation, men der ses dog en kompleksitet på sociale medier, 

idet sociale medier bidrager såvel som begrænser individets muligheder i henhold til at indgå i den ideelle 

samtalesituation. De sociale medier er indrettet på en sådan måde, at det er muligt for alle at ytre sig eller dele 

indhold. Der forekommer dog en begrænsning i det indhold individet eksponeres for, idet algoritmerne 

selekterer indholdet baseret på, hvad individet tidligere har interageret med. På sociale medier baserer 

individets feed sig således på popularitet og ikke på kronologi eller relevans, hvorfor adgangen til den 

offentlige debat på sociale medier hverken er fri eller lige. Dette understøttes af en undersøgelse foretaget af 

Slots- og Kulturstyrelsen, som viser at individer afholder sig fra at diskutere på sociale medier, idet tonen er 

meget hård: “den tone, der her lægges for dagen, er med til at skræmme mange væk og fører til mistillid til 

sociale medier som offentlighedsform”, hvilket således påvirker forudsætningerne for den ideelle 

samtalesituation negativt (web 9). Det udledes, at sociale medier kan anskues som værende en transformation 

af det Habermas betegnede det offentlige rum, som nu besidder nye forudsætninger, præmisser, muligheder 

og begrænsninger i henhold til den ideelle samtalesituation. Dette står i kontrast til datidens kaffesaloner, som 
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dengang var offentlighedens samlingspunkt, hvor oplyste borgere kunne mødes og debattere forskellige emner 

baseret på et kritisk og reflekteret grundlag (Habermas, 2009:79). 

 

I sine tidlige år blev sociale medier lovprist som værende en gave til demokratiet, da det opstillede rammerne 

for at kunne føre samtaler uafhængigt af by og sågar landegrænser (web 26). Det blev desuden en platform, 

hvor der kunne skabes bevægelser og grupper, hvilket SN fra vores fokusgruppe pointerer: ”digitale platforme 

tilbyder alle former for sammenhold” (bilag 9.11.2:29.45). Tendensen til at søge ligesindede med lignende 

værdier og interesser er centralt i det postfaktuelle samfund og kan ses som en udfordring for det deliberative 

demokrati. Dette afspejler sig ligeledes i vores spørgeskemaundersøgelse, hvor 40,4% af respondenterne 

angiver, at de bevidst følger grupper på sociale medier, der støtter op om samme holdning, som de har til et 

givent emne (bilag 9.9). I sådanne digitale fællesskaber kan der diskuteres, men grundet en ensidighed og 

enighed omkring debatemnet i sådanne grupper, forstærkes fordommene og modstridende synspunkter 

forkastes. Dette kan forbindes med Manjoos tanker omhandlende dissonans, hvor individet foretrækker at 

konsumere konsonante budskaber og vil forsøge at tage afstand til dissonante budskaber, som kan medføre tab 

af ansigt eller selvtillid (Lowin, 1967:1). Denne tendens forstærkes imidlertid af sociale mediers algoritmer, 

som betyder, at individer i det offentlige rum på de sociale medier vil møde færre konkurrerende perspektiver 

på virkeligheden, idet disse er programmeret til at tilpasse indholdet til individet. Imidlertid vil 

problemstillingen kunne løses ved netop at anvende internettet og søge indhold på individuelt initiativ, men 

dette løser formentlig ikke det demokratiske problem ved informationsbegrænsningen, idet Habermas påpeger, 

at det deliberative demokrati er bygger på, at individer er i stand til at tage stilling til de synspunkter, som de 

ikke nødvendigvis sympatiserer med (Merkelsen, 2007:153). 

 
Derudover afføder udfordringen med algoritmer andre problematikker for de journalistisk redigerede medier, 

idet indhold på sociale medier ikke afhænger af kvalitet og sandfærdighed, men i stedet popularitet som 

beskrevet i afsnittet om det postfaktuelle samfund. Her sammenlignes internettet og dets indhold med et ikke-

hierarkisk rodnet af informationer, hvor selektionen sker baseret på popularitet, hvorved medierne i dag er 

afhængige af interaktioner, herunder visninger, kliks og delinger. Dette afspejler sig i svarene på vores 

spørgeskemaundersøgelse, hvor kun 25,5% mener, at de journalistisk redigerede medier er mere oplysende 

end kommercielle. Der er 48,4%, der synes, at mediernes fordeling mellem oplysning og kommercielt indhold 

er fordelt 50/50 samt 25,5%, der mener, at fordelingen er 75% kommercielle/25% oplysning, hvorfor 

respondenterne mener, at det kommercielle indhold udfordrer oplysningen (bilag 9.10). Dette kan give 

anledning til, at medierne udvælger indhold baseret på, hvad det postfaktuelle samfund implicit drives af, 

hvilket indbefatter sensations- og følelsespræget indhold og udelukker indhold, der omhandler evidensbaseret 

viden og fakta. Dette er kritisk i relation til det deliberative demokrati, idet mediernes indhold vil komme til 
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at basere sig på popularitet frem for oplysning og rationel argumentation som Habermas’ idealer foreskriver 

(Eriksen & Weigård, 2003:265-266). 

 

Habermas mener dog, at der stadig bliver diskuteret og ræsonneret til enighed i samfundet, som det skete i den 

borgerlige offentlighed. Dog er forudsætningen for sådanne ræsonnementer radikalt ændret og Habermas 

påpeger, at samtaler i dag i høj grad bliver forvaltet gennem paneldebatter, dialoger og udtalelser (Habermas, 

2009:244). Han pointerer: “position og modposition har på forhånd forpligtet sig til visse spilleregler om 

fremstillingen: konsensus om en sag bliver i høj grad overflødiggjort af konsensus i det samkvem, man har 

med hinanden”, hvorfor de diskussioner, som bliver transmitteret og har til formål at oplyse individerne og 

reflektere forskellige meninger på forhånd er aftalt (ibid). Når meninger på forhånd er aftalt, er det ikke 

gavnligt for det deliberative demokrati, idet nye synspunkter og debatemner ikke fremkommer, hvorfor 

individet ikke udfordres med modstridende synspunkter. Derudover påpeges det, at medierne 

institutionaliseres over tid og kommer til at ligne hinanden mere og mere, hvilket resulterer i en konform 

nyhedsdækning, som ligeledes ikke bidrager til det deliberative demokrati, da medierne således ikke leverer 

forskelligt indhold og belyser en sag fra flere sider (Loftager, 2004:172). 

 

Når de journalistisk redigerede medier er udfordret i dag skyldes dette ligeledes, at mange individer lader sig 

nøjes med de gratis alternativer til fordel for betalingsmure, hvor medierne kræver betaling for deres digitale 

indhold. Dette understøttes af vores fokusgrupperespondent LP, som kun får dybdegående indhold grundet 

arbejdsgiverens betaling: “herhjemme fra min egen PC, der kan jeg jo kun læse en delartikel. Men der bliver 

betalt for det på arbejde, så jeg kan læse hele annoncen. Det er forskellen.” (bilag 9.12.1:17.40). I 2016 havde 

ni ud af tolv danske dagblade digitale abonnementer svarende til 75% af dem. Ingen af disse havde valgt en 

hård betalingsmur, hvor alt indhold kræver betaling, men havde alle en “freemium-model”, hvor artiklerne er 

opdelt mellem at være frit tilgængelige og kræve betaling (web 40). Det deliberative demokrati beror på, at 

individerne får fælles informationer og erfaringer, idet de ellers ikke er i besiddelse af de samme 

referencerammer for den indbyrdes debat. Individerne i et deliberativt demokrati er i sin ret og nærmest 

forpligtet til at blive udsat for konkurrerende perspektiver, hvilket kan anses som værende et lige så vigtigt 

aspekt som ytringsfrihed og retten til at være fri af censur (Loftager, 2004:10). Internettet og den kultur det 

har medført, har paradoksalt nok bidraget til en indsnævring af den fælles informationsstrøm og er samtidig 

kilde til udbredelse og udvikling af den ideelle samtalesituation og det deliberative demokrati. Gennem 

betalingsmure forsøger medierne at sikre sin overlevelse, hvorfor debatten kommer til at foregå på baggrund 

af indhold, der er forbeholdt det betalende publikum, hvilket ikke kan siges at være demokratisk. Dette 

understøttes af fokusgrupperespondent SE: ”når så der ikke er nogle der får, eller de færreste får de 

gennemarbejdede nyheder, så får alle de korte nyheder og de hurtige nyheder. Det er klart, så bliver man 

aldrig klogere” (bilag 9.12.2:51.01). På baggrund af de mange gratis tjenester, der er fremkommet som følge 
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af internettets udbredelse samt konkurrencen i branchen, har de journalistisk redigerede medier været med til 

at grave deres egen grav og taget del i at skabe den adfærd vi ser blandt individerne i dag. Partner og Licensing 

Manager hos Information, Patrick Fahlström pointerer: “det bliver en hård kamp at omvende danskerne fra 

læsere til læsende købere – ikke mindst fordi medierne, der tages udgangspunkt i hér, historisk og institutionelt 

har været print first” (web 40). Problemet er således, at danskerne har vænnet sig til gratis tjenester, fravalgt 

den fysiske avis og bliver eksponeret for en masse gratis konkurrenter, hvilket bevirker, at denne type indhold 

og betalingsmure vælges fra. I 2016 var det kun 6% af den danske befolkning som, ifølge DR’s 

Medieforskning, betalte for nyheder på internettet. Således frafalder mediernes indtjening sammen med 

danskernes vilje til at blive oplyst (web 40). Behovet for nytænkning inden for mediebranchen er altså 

nødvendigt, da det er blevet påvist, at vundne annonceindtægter på sociale medier og forbedret økonomi 

gennem betalingsmure ikke per definition bidrager til det deliberative demokrati. 

 
Således er det i højere grad de positive end de negative forventninger til internettet og sociale medier, som 

indtil nu har vist sig at gøre sig gældende, hvorfor Loftager påpeger, at der på den anden side formentlig ikke 

er: “grundlag for mere utopiske forestillinger om, at dette nye medie rummer potentialer til en ny – og mere 

demokratisk – type demokrati” (Loftager, 2004:190). I forlængelse heraf mener Loftager, at internettet aldrig 

vil kunne erstatte de journalistisk redigerede medier som grundlag for etablering den offentlige mening, 

hvorfor internettet i højere grad bør ses som en vigtig del af den samlede mediestruktur, der bidrager til at 

kvalificere og effektivisere individernes deltagelse i det deliberative demokrati (ibid). Årsagen til at internettet 

og sociale medier ikke anses for at bidrage til en ny og mere demokratisk type demokrati skyldes i høj grad 

fake news og risikoen for at ende i det postfaktuelle demokrati, hvilket leder videre til næste afsnit. 

 

4.2.2 Fake news og det postfaktuelle demokrati 

Fake news kom for alvor på den globale dagsorden i 2016, da Donald Trump vandt det amerikanske 

præsidentvalg efter en valgkamp med rygter om fake news på sociale medier og internettet. Fake news er 

karakteriseret ved, at de har et andet formål end journalistik og oplysning, idet der bevidst formidles forkerte, 

fejlagtige eller ufuldstændige meddelelser som var det information eller sandhed (Mehlsen & Hendricks, 

2019:129). Der kan være flere motiver bag at producere og sprede fake news på sociale medier, herunder 

økonomiske incitamenter, idet kliks på falske artikler med sensationsoverskrifter kan generere reklame- og 

annonceindtægter (Hendricks & Vestergaard, 2017:19). Desuden er der set eksempler på, at stater, politiske 

partier eller private organisationer står bag spredningen af fake news, idet dette kan virke som 

propagandavåben i politiske kampe, konflikter eller krige ved at skabe mistillid, forvirring eller intern splittelse 

hos modstanderen (Mehlsen & Hendricks, 2019:137). Dette har skabt en frygt for, at fake news kan påvirke 

valg, hvilket understøttes af, at 80,8% af respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse er “helt enige” eller 

“enige” i spørgsmålet om, hvorvidt de er nervøse for, at misinformation på sociale medier kan påvirke valg i 
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Danmark (bilag 9.10). Således bidrager sociale medier i høj grad til spredningen af fake news, idet internettet 

giver adgang til et stort publikum og gode spredningsvilkår, hvor det er svært at stoppe eller afkræfte allerede 

spredte falske historier (Mehlsen & Hendricks, 2019:140). 

 
I de seneste år er fake news også blevet en del af udfordringen for mediebranchen, da de truer de journalistisk 

redigerede mediers troværdighed, hvilket ses som en svækkelse, idet troværdighed potentielt er en 

forudsætning for, at man som individ vil investere i et abonnement. Endvidere kan mistillid til medierne få 

afgørende betydning, når individerne indgår i deliberative forhandlingsprocesser med hinanden, som er baseret 

på tvivlsomme informationer fra medierne. Samtidig befinder vi os i et informationssamfund, hvor mængden 

af information er så stor, at vi næsten drukner i den, hvorfor fake news bliver endnu en problematik, som 

forvirrer individet i sin søgen efter oplysning (Hendricks & Vestergaard, 2017:24). Vi pointerer dog, at fake 

news ikke alene udgør en udfordring for medierne, men også en reel trussel mod etableringen af den offentlige 

mening i et demokratisk perspektiv, hvilket uddybes i kommende afsnit. 

 

Habermas beskriver, at rationelle ytringer forudsætter, at den viden, man som individ referer til i en samtale, 

er en sand kendsgerning, der kan give anledning til en objektiv vurdering af et bestemt sagsforhold (Habermas, 

2011:33). Habermas uddyber endvidere, at begrundede påstande, der baseres på fakta, er et kommunikativt 

rationale i den ideelle samtalesituation (ibid:40). Set i lyset af idealerne for den ideelle samtalesituation anses 

fake news som problematisk for mere end blot medierne, idet disse bliver en hindring i at fremføre rationelle 

ytringer, da man som individ risikerer at basere sine argumenter på falske kendsgerninger. Som nævnt kan 

fake news ligeledes være mistillidsskabende for medierne, hvilket er problematisk, idet tillid til medierne og 

den faktuelle mediedækning i høj grad er en forudsætning for at kunne tale om noget, nå til enighed om noget 

og således tage rationelle beslutninger om noget, hvilket er formålet med den ideelle samtalesituation. Hvis 

man som individ er i tvivl om de faktuelle kendsgerninger i mediedækningen, bliver det svært at nå til enighed 

om givne problemstillinger i samfundet, idet præmisserne for den ideelle samtalesituation er forskellige. Med 

andre ord bliver fake news skadelige, ikke blot fordi de virker, men ligeledes fordi, at vi som individer har en 

tendens til alene at tro på det, som bekræfter os (Mehlsen & Hendricks, 2019:144). Dette understreges ligeledes 

i afsnittet om det postfaktuelle samfund og dissonans, hvor det beskrives, at indhold, som stemmer overens 

med individets overbevisning let og ukritisk accepteres som sande, mens indhold, som er i modstrid med 

individets overbevisning afvises som utroværdige. Således forstærker fake news gruppetænkning, ekkokamre 

og sociale bobler, hvor individet blot bekræftes i eget synspunkt, hvilket udgør en trussel mod etableringen af 

den offentlige mening i et demokratisk perspektiv (Hendricks, 2016:152). Det er med andre ord en 

forudsætning for den ideelle samtalesituation, at alle argumenter bliver hørt, afvejet og vurderet, hvorfor det 

bliver en forudsætning, at dét, der tales om er sandfærdigt. 
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Som nævnt relaterer fake news sig til det postfaktuelle samfund, og i 2017 advarede World Economic Forum 

om, at ”post-truth political debate” undergraver demokratiets effektivitet og legitimitet (web 27). Diagnosen 

er, at politisk debat, som vægter følelser og holdninger over fakta, truer politikernes evner til at adressere og 

løse samfundsmæssige problemstillinger såvel som demokratiet selv. Ifølge Mehlsen og Hendricks er der 

risiko for, at vi kan ende i det postfaktuelle demokrati, som karakteriseres af: “tendensen til, at fakta, opnået 

og verificeret med pålidelige metoder kun har sekundær betydning – om nogen overhovedet – i politik” 

(Mehlsen & Hendricks, 2019:152). Med andre ord er et demokrati i en postfaktuel tilstand: “når politisk 

opportune, men faktuelt misvisende, narrativer erstatter kendsgerninger som grundlag for politisk debat, 

meningsdannelse og lovgivning” (ibid:153). Når kendsgerninger anvendes, alt efter om det er politisk 

fordelagtigt eller erstattes af falske alternativer, har de mistet autoritet som grundlag for debat og 

meningsdannelse. Således reduceres fakta til midler i en politisk kamp, hvor de anvendes, ignoreres eller 

benægtes baseret på taktiske og strategiske behov (ibid). Debatten om, hvorvidt der var solskin og flere 

mennesker på National Mall i Washington D.C. ved indsættelsen af Donald Trump som præsident i januar 

2017 sammenlignet med Barack Obamas indsættelse i 2009, illustrerer meget godt et sådant selektivt forhold 

til fakta. Såfremt verificerede kendsgerninger, der er opnået ved hjælp af pålidelige metoder, politiseres og 

reduceres til partsindlæg, mister den politiske debat sin forankring i den faktuelle virkelighed. Således bliver 

selv et spørgsmål om, hvorvidt solen skinner eller ej i ekstreme tilfælde til et politisk spørgsmål, hvor svaret 

afhænger af ens politiske tilhørsforhold. 

 

Traditionelt har det kostet dyrt for politikeres karriere at blive afsløret i en usandhed, men i dag er det at blive 

afsløret ikke til stor skade, hvis ens vælgere ikke ser, læser eller tror på de medier, der afslører dem. Hvis det 

lykkedes at vinde så stærk loyalitet fra ens vælgerbase, at medierne ligefrem betragtes som fjenden eller 

udråbes som fake news, når deres dækning går én imod, så bliver kendsgerninger sekundære for politisk 

succes, såfremt tilstrækkeligt mange ikke har tillid til, at det rent faktisk er faktuelle kendsgerninger, der 

berettes om. Såfremt mistilliden når et tilstrækkeligt højt niveau, vil resultatet være en skepticisme, som 

undergraver vurderingen af magthaverne på et faktuelt grundlag og dermed evnen til efterfølgende at stille 

dem til ansvar (ibid:150). Med andre ord er mistillid af en sådan karat undergravende for demokratiet, idet 

respekten for og anerkendelsen af faktuel virkelighed opløses og: “virkeligheden, eller mere præcist det, som 

regnes som virkeligt, produceres og konstrueres af dem, som har magten til at gøre det” (ibid:153). Dette 

understøttes af følgende udtalelse i vores fokusgruppe: “jamen så var det jo dem, der manipulerer, der vinder. 

Dem der er stærkest til at manipulere, og bedst til det, de vil jo få det største ord” (bilag 9.12.1:5.00). 

 

Ifølge Mehlsen og Hendricks er det således i et demokrati en nødvendighed, at magthaverne står til regnskab 

for samfundets individer. Såfremt politikerne ikke handler i overensstemmelse med befolkningens præferencer 

og er lydhøre over for individerne i den førte politik, er de dårlige repræsentanter for befolkningen, hvilket 
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bevirker, at de potentielt kan blive udskiftet på valgdagen. Ved siden af muligheden for stille politikerne til 

regnskab på valgdagen, foregår der på tværs af magtens instanser, herunder den lovgivende, udøvende og 

dømmende magt, en institutionaliseret bogføring med samfundets magthavere bl.a. i form af de journalistisk 

redigerede medier (Mehlsen & Hendricks, 2019:155). Dette understøttes af, at 76,1% af respondenterne i vores 

spørgeskemaundersøgelse i “meget høj grad” eller “i høj grad” mener, at medierne bør være kritiske overfor 

magthavere i samfundet (bilag 9.10). Det faktum, at magthaverne kan stilles til regnskab for, hvad de har 

bedrevet er dog betinget af 1) at informationerne om, hvad de faktuelt har gjort og ikke gjort, formidles til 

vælgerne, 2) at vælgerne kan have tilstrækkelig tillid til medierne, som bringer informationen samt 3) at 

vælgerne handler efter det på valgdagen. Hvis ikke, står politikerne reelt ikke til regnskab og det vil potentielt 

være muligt at slippe for at blive fyret, fordi offentligheden eller store dele af den, er misinformeret eller så 

polariseret, at en os-versus-dem-tankegang trumfer selv større løgne og falske kendsgerninger (Mehlsen & 

Hendricks, 2019:155-156). 

 
Således står det klart, at hvis der forekommer en undergravning af de demokratiske institutioner, herunder de 

journalistisk redigerede medier, som muliggør, at samfundets magthavere kan stilles til regnskab, så 

undergraves selve demokratiet. Mehlsen og Hendricks påpeger: “at undergrave medier (..) er at undergrave 

tilliden til demokratiets kontrolmekanismer, som er sat i verden for at forhindre demokratiets overgang til 

autoritært styre” (ibid). Hvis politikerne forsøger at fyre samfundets vagthunde for ikke selv at ende med at 

blive fyret af befolkningen, svarer det til: “at opsige demokratiets grundlæggende kontrakt” (ibid). Heraf ses 

det, at udviklingen og vilkårene i mediebranchen, herunder fake news og risikoen for at ende i det postfaktuelle 

demokrati, har betydning for etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Det er blevet 

påvist, hvordan medierne spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af fake news, for derigennem at sikre, at 

befolkningen kan tale om noget, nå til enighed om noget, tage rationelle beslutninger om noget og således 

etablere den offentlige mening. Det er ligeledes blevet påvist, at det er af afgørende betydning, at befolkningen 

og medierne kan stille samfundets magthavere til regnskab, idet demokratiet ellers undergraves. Det er med 

andre ord en forudsætning for etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv, at alle 

argumenter bliver hørt, afvejet og vurderet, hvorfor det bliver en forudsætning, at dét, der tales om er baseret 

på sandfærdige kendsgerninger. I de senere år er der dog bevægelser i samfundet, som forsøger at komme den 

beskrevne udvikling til livs, hvor Hjarvard foreslår, at et nærliggende alternativ er, at medierne selv i højere 

grad begynder at beskæftige sig med og reflektere over deres demokratiske opgavevaretagelse (Loftager, 

2004:192). I et vist omfang ses en sådan fælles kritisk selvrefleksion allerede, men denne kunne med fordel 

fylde betydeligt mere, hvilket leder til næste afsnit omhandlende constructive journalism. 
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4.2.3 Constructive journalism 

I dette afsnit inddrages en nyere journalistisk arbejdsmetode benævnt constructive journalism, hvor 

journalisterne beskæftiger sig med og reflekterer over deres demokratiske opgavevaretagelse, hvilket kan siges 

at have indvirkning på etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Selv ser det danske 

institut “Constructive Institute” det som: “a response to increasing tabloidization, sensationalism and 

negativity bias of the news media today” (web 28). Constructive journalism kan således ses som en måde at 

intervenere med aktuelle udfordringer i mediebranchen, hvor nytænkning og kvalitetsjournalistik kan anses 

som initiativer, der modvirker nogle af de udfordringer i mediebranchen, der er blevet fremhævet gennem 

afhandlingen. Arbejdsmetoden er en nytænkning af måden at bedrive journalistik, og det danske Constructive 

Institute påpeger, at: “constructive journalism is thus an add on to traditional journalism” (ibid) og beskriver 

endvidere: “the goal is to discover solutions and best practice in society focusing on the role as facilitator 

bringing nuances to the media landscape” (ibid). 

 
Constructive Institute ønsker at styrke demokratiet gennem denne journalistiske form, som er en form for hjælp 

til selvhjælp: “constructive journalism takes journalism’s democratic function seriously, building on the idea 

that journalism is a feedback mechanism that helps society self-correct” (ibid). Ved at fokusere på “what now” 

og “how” fra journalisternes side, søges der at skabe en klarhed over komplekse problemstillinger, hvilket 

bidrager til, at indholdet bliver mere nuanceret og sagligt. Derudover søges det at afdække samtlige sider af en 

problemstilling, for på den måde at kortlægge og inddrage alle perspektiver, hvilket medvirker til, at alle 

individer føler sig hørt og således bidrager til Habermas’ ideelle samtalesituation. Dette kan potentielt 

modvirke populistiske tendenser, hvor individer har en opfattelse af, der ikke bliver taget hensyn til deres 

synspunkter og holdninger af medier såvel som politikere. Med andre ord er målet at give læseren en præcis 

og nuanceret mediedækning af et givent sagsforhold uden at fokusere på det negative og sensationsskabende 

indhold (ibid). Således søger constructive journalism at bidrage til den demokratiske debat, herunder den 

ideelle samtalesituation, og på den måde tvinge medierne til at tage et større demokratisk ansvar og i højere 

grad søge løsninger på samfundets problemstillinger, hvilket kan tage del i at højne det journalistiske fags 

troværdighed. Journalisternes troværdighed er i høj grad præget af udviklingen og vilkårene i mediebranchen, 

hvor medierne har en tendens til at bringe sensations- og følelsesladet indhold for at skabe en indtægt, hvilket 

har indflydelse på journalisternes troværdighed jf. afsnittet om det postfaktuelle samfund. I den forbindelse 

kan constructive journalism bidrage til at modvirke denne tendens, idet journalisten hverken stiller sig som 

dommer eller politi, men påtager sig en rolle som facilitator og desuden heller ikke har drama, konflikt og ofre 

som primært fokus (ibid). 

 
Constructive journalism kan med sin grundige og mere balancerede nyhedsdækning være et tiltag, der bidrager 

i kampen mod mediernes børnesygdomme, som har vokset sig til en pandemi, som ikke blot vedrører medierne 
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selv, men ligeledes autoriteter og institutioner, som baserer sig på fakta og evidensbaseret viden jf. afsnittet 

om det postfaktuelle samfund og demokrati. Denne måde at bedrive journalistik skal dog ikke ses som 

stedfortræder, men derimod optræde som ideal for, hvordan en journalist i højere grad bør agere. Behovet for 

et tiltag som constructive journalism påpeges af respondenten H i følgende udtalelse fra vores 

fokusgruppeinterview: “det er vigtigt med den dybdegående journalistik, det er helt sikkert. Dem må vi ikke 

spare væk i dagens Danmark, selvom det ville være nemt. Det skal ikke være Facebooknyheder, der tager 

over” (bilag 9.12.1:1.05.34). Således kan constructive journalism ses som et forsøg på at inkorporere den 

ideelle samtalesituation og præmisserne for det deliberative demokrati blandt nutidens journalister, hvor 

journalistikken indgår i en pluralistisk dialog om sagsforholdet (Habermas, 2011:209). Constructive 

journalism kan dermed bidrage til at modvirke populistiske tendenser, mindske fake news samt levere 

oplysende indhold, som i højere grad gør det muligt for individer at nå frem til den offentlige mening. 

Constructive journalism er dog ikke det eneste tiltag, som forsøger at modvirke udviklingen og vilkårene i 

mediebranchen, hvilket leder til næste afsnit omhandlende techkommissionen. 

 

4.2.4 Techkommission - Til kamp mod techgiganterne 

I 2019 nedsatte den faglige organisation Djøf en kommission ved navn TechDK, hvis anbefalinger kan siges 

at have indvirkning på etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Ifølge Djøf er 

baggrunden for at nedsætte kommissionen, at der mangler en demokratisk debat om, hvilken rolle teknologien 

og dermed techgiganterne skal spille i fremtidens samfund (web 29). Formand for Djøf Privat, Henrik Funder, 

udtaler: “den teknologiske udvikling buldrer derudad med en voldsom styrke og indgriben på job og samfund 

på alle niveauer, som de færreste havde forestillet sig for blot få år siden. Det giver nogle enorme muligheder 

og perspektiver. Men der mangler en demokratisk debat om, hvilket samfund vi ønsker. Skal teknologien styre 

samfundsudviklingen – eller skal vi sætte samfundshensyn før teknologierne" (ibid). Kommissionens arbejde 

består i at formulere strategier for, hvordan teknologier kan reguleres for at skabe et samfund i balance. Ifølge 

formand for kommissionen, Stine Bosse, er det politikernes mod, som afgør, hvilken verdensorden vi går i 

møde: “den teknologiske udvikling går så stærkt, at det politiske system ikke kan følge med. Google, Apple, 

Facebook og Amazon udgør noget nær en demokratisk trussel. Groft sagt. For selv om verdens techgiganter 

på lange stræk har gjort hverdagen lettere og forbundet millioner af mennesker med et klik på telefonen, er 

der også en bagside af medaljen” (web 30). I forlængelse heraf fastslår Stine Bosse at salget af individers 

persondata, spredning af fake news og myndighedernes ringe muligheder for kontrol af techgiganterne udgør 

et demokratisk problem, men politikerne har svært ved at følge med jf. afsnittet om medieaftalen (web 31). 

 
På baggrund heraf indbefatter kommissionens rapport 16 anbefalinger til politikerne, som skal bidrage til at 

inddæmme techgiganternes magt, styrke befolkningens retssikkerhed og sikre, at techgiganterne i højere grad 

kan stilles til ansvar, når der sker fejl. En af anbefalingerne omfatter en begrænsning af danske politikeres 
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mulighed for at føre målrettede kampagner på sociale medier gennem personlige oplysninger. Stine Bosse 

udtaler: “store medier som Google, Facebook og Amazon har mulighed for at finde oplysninger om dig som 

person, så de kan målrette politiske budskaber, så du tror, du har en fri vilje. Men det har du faktisk ikke” 

(web 32). I forlængelse heraf pointeres det, at der er behov for at gøre det ulovligt og strafbart at angribe 

befolkningen mikromålrettet, når der kommunikeres politisk, hvilket henviser til det faktum, at det via sociale 

medier er muligt at tilpasse budskaber til udvalgte modtagere såsom geografi, civilstand og interesser (ibid). I 

henhold til Habermas er dette problematisk, idet offentlige anliggender såsom politiske kampagner, der burde 

være offentligt tilgængeligt for alle, i stedet mikromålrettes den enkelte, hvilket: ”truer offentlighedens 

funktion som forum for en aktiv, kritisk ræsonnerende demokratideltagelse” (Merkelsen, 2007:150). På den 

måde bliver individerne dårligere stillet i henhold til at kunne deltage i den ideelle samtalesituation og således 

indgå i det deliberative demokrati. Kommissionen ønsker derfor at beskytte befolkningen og samfundet mod 

techgiganterne, som influerer demokratiske valg og øger den politiske polariseringen. 

 
Endvidere anbefaler kommissionen, at grov overtrædelse af databeskyttelsesloven skal straffes med fængsel i 

op til to år (web 32). Årsagen er, at tiden siden Facebooks hidtil største skandalesag, hvor data fra millioner af 

brugere blev lækket, har vist at fromme løfter ikke gør det alene. Ifølge eksperterne i kommissionen har 

techgiganterne forsømt at tage ved lære af sager omhandlende manipulation og påvirkningskampagner under 

valg i en række lande, hvorfor kommissionen nu ønsker, at det bliver muligt, at techgiganternes topchefer og 

ansvarlige medarbejdere skal kunne straffes med op til to års fængsel for særligt grove tilfælde af brud på 

databeskyttelsesloven (web 33). Til spørgsmålet om, hvorvidt nogle af techgiganternes topchefer har fortjent 

en fængselsstraf fastslår Stine Bosse: “nu får jeg sikkert tæsk, men det tror jeg, at jeg er nødt til at sige ja til. 

Hvis man bevidst ser bort fra gældende lov, så man manipulerer med demokratier og med folks frie 

beslutninger bag om deres ryg, er jeg nødt til at sige, at så fortjener man en form for frihedsstraf” (ibid). 

 
Afslutningsvis fastslår kommissionen, at der bør ske en styrkelse af de danske public service-medier, idet de 

fungerer som et demokratisk bolværk mod, at fake news overtager mediebilledet. Public service-medier har 

den styrke, at de ikke er styret af kommercielle interesser, hvorfor de ikke videreformidler indhold styret af 

mikromålretning. Således er stærke uafhængige public service-organer, ifølge kommissionen, med til at sikre, 

at den ideelle samtalesituation har sit udgangspunkt, hvor alle kan være med, hvorfor fremtidige besparelser 

på public service-området bør undgås (web 34). Der forekommer dog en risiko for, at styrkelsen af public 

service-medierne skævvrider konkurrencen på mediemarkedet, hvilket netop er, hvad Danske Medier i mange 

år har forsøgt at bekæmpe jf. afsnittet om medieaftalen. Det udledes dog, at techgiganterne udgør en større 

trussel mod de journalistisk redigerede medier. Kommissionens arbejde og potentiel politisk vedtagelse af 

deres anbefalinger anses derfor som et positivt tiltag, der kan bidrage til at fremhæve vigtigheden af mediernes 
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rolle i et demokrati samt værne etableringen af den offentlige mening og demokratiet mod fake news og 

tecggiganter, som influerer demokratiske valg og øger den politiske polarisering. 

 

Delkonklusion 

På baggrund af anden del af analysen konkluderes det, at udviklingen og vilkårene i mediebranchen har 

betydning for etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Ifølge Habermas er individer 

gået fra at være kulturræsonnerende til kulturkonsumerende, hvor de journalistisk redigerede og sociale medier 

i høj grad har bidraget til denne udvikling. De sociale medier kan ses som en transformation af det Habermas 

betegnede det offentlige rum, som nu besidder nye forudsætninger, præmisser, muligheder og begrænsninger 

i henhold til den ideelle samtalesituation. De sociale medier bidrager såvel som begrænser individets 

muligheder for at indgå i den ideelle samtalesituation, idet de bibringer et forum, hvor alle potentielt kan få en 

stemme, men begrænses af algoritmer, som selekterer indhold baseret på individuel popularitet. Den ideelle 

samtalesituation på sociale medier udfordres ydermere af digitale fællesskaber, hvor der grundet en ensidighed 

og enighed omkring debatemnet, sker en forstærkning af fordomme og modstridende synspunkter forkastes. 

Derudover udfordres den ideelle samtalesituation af, at medierne opretter betalingsmure om deres 

dybdegående indhold i forsøget på at opnå en indtægt. Betalingsmure betyder, at debatten foregår på baggrund 

af indhold, der er forbeholdt dem, som har eller finder penge til indholdet, hvorfor det konkluderes, at 

betalingsmure ikke per definition bidrager til det deliberative demokrati, idet alle, ifølge Habermas, skal have 

lige adgang. 

 

Fake news og risikoen for at ende i det postfaktuelle demokrati har ligeledes konsekvenser for etableringen af 

den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. Fake news bevirker, at individet skal agere i information, 

som er faktuelt forkert, hvilket gør det svært at indgå i det deliberative demokrati baseret på gode og 

sandfærdige argumenter. Fake news relaterer sig til det postfaktuelle samfund, hvilket tilsammen kan bevirke 

fremkomsten af et postfaktuelt demokrati, hvor fakta kun har sekundær betydning i det politiske system. I den 

forbindelse udgør medierne en vigtig rolle i bekæmpelsen af fake news, for at sikre, at befolkningen kan indgå 

i det deliberative demokrati, idet det er en forudsætning, at dét, der tales om er baseret på sandfærdige 

kendsgerninger. Det konkluderes, at befolkningen og de journalistisk redigerede medier skal kunne stille 

samfundets magthavere til regnskab, idet demokratiet ellers undergraves. 

 
I de senere år er der dog bevægelser i samfundet, hvor medierne i højere grad begynder at beskæftige sig med 

og reflektere over deres demokratiske opgavevaretagelse i et forsøg på at modvirke ovenstående udvikling. 

Constructive journalism er iværksat baseret på et ønske om at styrke demokratiet ved at kortlægge og inddrage 

alle perspektiver om et givent sagsforhold og dermed skabe klarhed over dækningen, som således bliver mere 

nuanceret og saglig. Derudover har Djøf nedsat en techkommission, som søger at værne etableringen af den 
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offentlige mening og demokratiet mod fake news og techgiganter, som influerer demokratiske valg og øger 

den politiske polarisering. Techgiganterne udgør en stor trussel mod de journalistisk redigerede medier, 

hvorfor kommissionens arbejde og potentiel politisk vedtagelse af kommissionens anbefalinger i høj grad 

anses som et positivt tiltag, der kan bidrage til at fremhæve vigtigheden af mediernes rolle i et demokrati. 



DISKUSSION

“Ekspertise er blevet noget, man kan være
uenig i, også selv om man ikke aner noget

om sagen” - Peter Lauritsen, professor i
informationsvidenskab, 2016.
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5. Diskussion 
I det følgende afsnit inddrages afhandlingens resultater og udvalgte teorier, herunder det postfaktuelle samfund 

og Habermas’ tanker om etableringen af den offentlige mening, i en diskussion. Det er tidligere i afhandlingen 

blevet påvist, at medierne besidder en vigtig rolle i henhold til at etablere den offentlige mening om et givent 

emne samt at det er af afgørende betydning, at medierne kan stille samfundets magthavere til regnskab gennem 

rollen som 4. statsmagt og deres kritiske sans, idet demokratiet ellers undergraves. På baggrund heraf er det 

valgt at aktualisere afhandlingens undersøgelsesfelt gennem en diskussion af de journalistisk redigerede 

mediers rolle i henhold til den nyligt opståede coronavirus. Formidlingen af coronavirus er et konkret 

eksempel, som tydeliggør mediernes vigtighed ift. at viderebringe myndighedernes anbefalinger og etablere 

den offentlige mening, som hvis mislykket, kan have vidtrækkende konsekvenser, der i sidste ende kan koste 

menneskeliv. 

 
Coronakrisen har gjort stort indtryk på Danmark og resten af verden. Siden januar 2020 og frem til den 23. 

marts har danske medier bragt intet mindre end 164.327 historier i aviser, radio, tv og på digitale nyhedssider 

omhandlende coronavirus. Af disse er 130.000 fra marts, hvor der nogle dage udkom mere end 10.000 historier 

på en dag (web 35). Tallene viser tydeligt, at coronavirus optager det danske samfund og at medierne, i kraft 

af, at der er tale om en sundhedsfaglig problemstilling, har et ansvar for at videreformidle myndighedernes 

anbefalinger og etablere den offentlige mening om coronavirus på en måde, som er til fordel for det danske 

samfund. Spørgsmålene er dog, skal medierne være talerør for myndighederne eller gå kritisk til værks? Kan 

medierne blive så kritiske, at det i sidste ende kan have konsekvenser for den offentlige mening i henhold til, 

hvordan samfundet tager myndighedernes anbefalinger til sig? Udnytter medierne coronavirus og de følelser 

den bibringer blandt danskerne til at skabe en kommerciel indtægt? Og slutteligt, kan fake news koste 

menneskeliv? 

 
Det er de færreste medier, som i nyere tid har prøvet at skulle kommunikere om noget så komplekst som 

coronavirus. Set i lyset af de journalistiske idealer kan coronavirus på en måde anses som den perfekte historie 

- en virus med masser af iboende mysterier og dermed mulighed for spekulationer, et samfund, der har brug 

viden, syge i karantæne, myndigheder, som potentielt ikke har styr på tingene, ivrige debattører og eksperter 

med holdninger, der stritter i flere retninger. Med andre ord en næsten endeløs strøm af historier og vinklinger, 

og Dennis Muller, forsker i journalistik på University of Melbourne, uddyber: “COVID-19 er en kæmpe 

historie. Det drejer sig direkte om offentlighedens sundhed og velfærd, lægger stort pres på de offentlige 

ressourcer, påvirker regeringernes tilbøjelighed til at reagere, forstyrrer økonomien og medfører risici (...) Af 

præcis disse grunde pålægger det journalister en tung forpligtelse at anvende de højeste etiske standarder for, 

hvordan de fortæller det” (web 45). 
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Som belyst gennem afhandlingen består mediernes rolle i at agere 4. statsmagt og være kritisk overfor 

magthaverne i samfundet. I den senere tid er det dog blevet diskuteret, hvorvidt medierne bør opveje deres 

kritiske sans og glæde ved sensationer op mod statsminister Mette Frederiksens såkaldte og ofte brugte 

“samfundssind” og således støtte den politiske dagsorden. Erik Albæk, professor i journalistik og 

statskundskab ved Syddansk Universitet, påpeger: “det ligger i journalisters rygmarv, at de altid skal være 

kritiske over for myndigheder, og sådan skal det selvfølgelig også være i et sundt demokrati. Men vi er i en 

helt usædvanlig krisesituation, hvor medierne også har et ansvar for ikke at skabe panik, og hvor det er i alles 

interesse, at befolkningen følger myndighedernes råd” (ibid). Således er der brug for klar kommunikation fra 

myndighederne og en ukritisk videreformidling fra medierne, men det går imod journalisternes professionelle 

instinkt blot at videregive informationer fra myndighederne uden at stille sig kritisk. Såfremt medierne 

nedbryder tilliden til myndighederne ved at stille sig kritisk overfor deres foretagender undermineres deres 

anbefalinger, og Erik Albæk pointerer, at: “det kan have alvorlige konsekvenser for samfundet, hvis ikke folk 

følger myndighedernes anvisninger” (ibid). Som beskrevet i afhandlingen bidrager medierne i høj grad til at 

etablere den offentlige mening og spiller en central rolle i reguleringen af befolkningens følelser. Udfordringen 

i forbindelse med coronavirus er således, at medierne på den ene side ikke skal puste til frygten og blæse faren 

ud af proportioner for at opnå kliks og dermed indtægt, mens de på anden side skal levere fakta og oplysning 

om sygdommen, som potentielt ikke skaber samme indtægt. Karin Wahl-Jørgensen, professor i journalistisk, 

påpeger, at: “frygten som et fremtrædende tema i rapporteringen om coronavirussen indikerer, at en stor del 

af mediedækningen af udbruddet i højere grad er en afspejling af borgernes frygt end information om, hvad 

der rent faktisk sker i forhold til spredningen af virussen” (ibid). Heraf ses det, at nogle medier udnytter 

coronavirus og de følelser den bibringer blandt befolkningen til at skabe en indtægt. Dette understøttes 

ligeledes af respondenterne i vores fokusgruppeinterviews, som deler opfattelsen af, at mediernes dækning er 

præget af et behov for at skabe en indtægt, hvorfor både rolle- og ansvarsdiskursen, i henhold til medierne, 

interdiskursivt præges af den økonomiske diskurs (bilag 9.12). 

 
I henhold til ovenstående mener 2 ud af 3 danskere, ifølge en undersøgelse dog, at de journalistisk redigerede 

medier har været den vigtigste informationskilde under coronavirussen, hvorfor dette potentielt kan være 

mediernes chance for at fastslå deres rolle i samfundet (web 39). Årsagen til, at medierne kan udfylde deres 

informationsrolle med stor troværdighed er, ifølge Hanne Jørndrup, at vi i Danmark har meget stor tillid til 

stat og myndigheder: “hvis vi stod i en situation med en mindre gennemsigtig regering, hvor man havde indtryk 

af, at den forsøgte at skjule noget og fortie fejl, så er det ikke sikkert, at billedet ville se lige sådan ud, hvis 

medierne bare ukritisk bragte dens informationer videre. Knytter medier an til en løgnagtig ledelse, er det 

svært for dem at bevare troværdigheden” (ibid). Dette afspejler sig ligeledes i vores spørgeskemaundersøgelse, 

hvor 79,6% af respondenterne angiver “tiltro og tillid” som værende “vigtige for et velfungerende demokrati 
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i Danmark” (bilag 9.10). Konsekvenserne ved at knytte an til en løgnagtig ledelse, er der set skræmmende 

eksempler på i Iran, som er et af virussens epicentre. Mellemøstkorrespondent, Carolina Kamil, beskriver at: 

“i et land, hvor mange i befolkningen ikke tror på de officielle informationer fra regeringen, som 

indledningsvist underspillede alvoren af coronavirussen og menes at underrapportere dødstallene, henter 

mange deres informationer fra sociale medier” (web 4). Flere iranere er døde på baggrund af et rygte på sociale 

medier om, at flere skulle have kureret sig selv for coronavirus gennem en blanding af whisky og honning, 

som blandet med de reelle sundhedsfaglige råd om at bruge håndsprit, der indeholder alkohol, har fået flere til 

at tro, at de kan dræbe virussen ved at drikke ren alkohol. I Iran er det dog forbudt at sælge og drikke alkohol, 

men alkohol produceres og sælges imidlertid stadig til rengøring i form af træsprit, hvorfor flere har drukket 

dette og således er døde af methanolforgiftning (ibid). Situationen viser dermed, at fake news, i samspil med 

en mistro til autoriteter, i sidste ende er en kombination, der kan koste menneskeliv. 

 
I en tid præget af netop fake news og konspirationsteorier er det således potentielt umagen værd for 

journalisterne at være påpasselige overfor det journalistiske instinkt, der medfører en lyst til at dele sensations- 

og følelsespræget indhold, da det potentielt kan medføre en øget og måske unødvendig frygt i samfundet. 

Dertil forekommer et gensidigt afhængighedsforhold mellem sundhedsmyndigheder og medier samt medier 

og befolkning, idet medierne i høj grad udgør en vigtig kanal for sundhedsmyndighederne til at formidle råd 

og vejledning til befolkningen. Såfremt medierne ikke neutralt formidler råd og vejledning fra 

sundhedsmyndighederne, er der risiko for, at befolkningen begynder at søge informationer uden om 

myndighederne, som beskrevet i forbindelse med Irans problematik. Individers søgen efter egne informationer 

i henhold til sundhedsmæssige spørgsmål, er der ligeledes set et eksempel på i forbindelse med HPV-vaccinen, 

hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved virkninger og bivirkninger. Grundet en mistillid til myndighedernes 

anbefalinger, som i høj grad opstod på baggrund af ikke evidensbaserede undersøgelser og en dokumentar 

bragt af medierne, begyndte flere at søge egne informationer. Dette ledte til forvirring og splittelse omkring 

vaccinens sikkerhed, hvorfor flere begyndte at tvivle på dens virkning og således fravalgte vaccinen på trods 

af myndighedernes anbefalinger. Fake news og mediernes dækning var dermed afgørende for, hvordan 

befolkningen opfattede og tog myndighedernes anbefalinger til sig. Udviklingen blev forstærket grundet 

tendenserne i det postfaktuelle samfund, hvor Hendricks og Vestergaard beskriver, hvordan dette er forårsaget 

af, at individer har mistet troen på autoriteterne og at fortællinger, følelser og myter derfor i nogle tilfælde kan 

tillægges lige så stor gyldighed som forskningsbaseret viden og fakta (Hendricks & Vestergaard, 2019). Dette 

understøttes af Peter Lauritsen, professor i informationsvidenskab, som oplever en stigende mistro til eksperter 

og foragt for intellektuelle og at: “ekspertise er blevet noget, man kan være uenig i, også selv om man ikke 

aner noget om sagen” (web 3). Lauritsen benævner denne tendens “antiintellektualisme”, som dækker over 

det faktum, at det at være vidende og kunnende betragtes med skepsis, og han påpeger, at det er ubærligt, for 

hvis denne tendens fortsætter: “mister vi ikke blot evnen til at løse verdens store problemer, vi mister også 
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vores demokrati” (ibid). Heraf fremgår det, hvilken rolle medierne har i henhold til at etablere den offentlige 

mening omkring et emne samt ansvar for at viderebringe myndighedernes anbefalinger. Det er således påvist, 

at det har store konsekvenser, når den viden myndigheder formidler mødes af mistillid, for så synes skildringen 

mellem, hvad der er sandt og falsk at være under opbrud - og hvem kan befolkningen så stole på? 
  
Sagen om HPV-vaccinen har vist, at det kan have konsekvenser, når medierne er kritiske overfor 

myndighedernes anbefalinger. Imidlertid påpeger Thomas Funding, politisk redaktør på avisen Danmark, i 

forbindelse med coronavirus, at: “i en situation, hvor menneskeliv, job og milliarder af kroner er på spil, skal 

pressen også være kritisk. Myndigheder er ikke sandhedsvidner, der ikke må antastes” (web 45). 

Nødvendigheden af, at medierne fortsat er kritisk ses der netop nu skræmmende eksempler på i forbindelse 

med Donald Trumps officielle pressemøder og interviews, hvor han adskillige gange har skiftet mening og 

leveret faktuelt forkerte informationer omkring coronavirus. Trump har advokeret for at anvende malariamidlet 

hydroxyklorokin, som senere har vist sig at øge dødeligheden blandt patienter, og senest har han foreslået, at 

sprøjte gift direkte ind i kroppen for at komme virussen til livs, hvilket flere læger efterfølgende har advaret 

imod (web 17). Donald Trumps spredning af fake news er kommet så vidt, at medierne nu står overfor et 

afgørende valg. Washington Post har overvejet at undlade at sende pressemøder med Trump live, idet: “there 

is a very real possibility that in broadcasting these press conferences live or in quickly publishing and blasting 

out his words in mobile alerts, we are actively misinforming our audience” (web 36). Spørgsmålet er 

imidlertid, om det er mediernes ansvar at skærme samfundet, når de er bevidst om, at Trump ikke fortæller 

sandheden: “there’s a strong counter-argument to be made, of course: that the press shouldn’t be in the 

business of shielding the public from the president’s statements — no matter how misleading, xenophobic or 

damaging”, hvilket gør sig særligt gældende i denne situation, hvor professor i journalistik på New York 

University, Jay Rosen, påpeger: “lives are on the line” (ibid). Det kan være svært at afgøre, hvad mediernes 

rolle skal være i en sådan situation og selv mener Washington Post ikke, at medierne er forpligtet til at: “assist 

him in misinforming the American public about the spread of the virus” og foreslår i stedet: “rather than 

covering Trump live, he recommended, among other things, that the media should “attend carefully to what 

he says” and subject it to verification before blasting it out to the public” (ibid). I forlængelse heraf er det 

værd at inddrage Hanne Jørndrups udtalelse om, hvorvidt mediernes troværdighed beskadiges, når der knyttes 

an til en løgnagtig ledelse i form af Donald Trump. Således står medierne i en kompleks situation, hvor de skal 

vælge mellem ukritisk at videregive fake news og således sætte deres egen troværdighed på spil, eller tage et 

kritisk standpunkt og redigere den virkelighed, som reelt foregår. 

 
Imidlertid er det ikke kun Donald Trump, som spreder fake news i forbindelse med coronavirus. Et hold 

forskere har på sociale medier undersøgt: “mere end seks millioner interaktioner (likes og delinger, red) fordelt 

på 70.000 unikke opslag fra 18.500 forskellige aktører i perioden fra den 1. januar til den 1. april 2020” (web 
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5). Rapporten viser, at verden ikke kun er ramt af en pandemi, men også en såkaldt “infodemi”, hvilket ifølge 

WHO og EU er en af de største udfordringer i kampen mod corona (ibid). Eske Vinther-Jensen, direktør i 

Common Consultancy og medforfatter til rapporten, fortæller: “i takt med, at epidemien udvikler sig, så stiger 

mængden af misinformation også” (ibid). Denne udvikling skyldes ifølge Rebecca Adler-Nissen, professor i 

statskundskab, leder af forskningsgruppen Digital Disinformation og forsker i social adfærd under 

coronakrisen, at: “vi ved, at fake news virker, når det appellerer til vores følelser snarere end vores 

frontallapper” (ibid). Dette understøttes af, at individets dømmekraft svækkes ved følelsesmæssig påvirkning 

og forskningsstudier viser, at individer således er mere tilbøjelige til at dele fake news, når de fx er vrede, 

forskrækkede eller bange. På baggrund heraf er det således problematisk, at medierne, i deres dækning af 

coronakrisen, i høj grad appellerer til individernes følelser, da dette kan forstærke spredningen af fake news. I 

forlængelse heraf påpeger Vinther-Jensen, at: “en lang række folk bruger misinformation om coronavirus og 

den interesse, der er for emnet, til at fremme deres egne dagsordener. Det kan både handle om at vinde 

stemmer, politisk opbakning, klik eller penge” (ibid). Dette resulterer i spredningen af fake news, og 

ovenstående rapport munder ud i fire typer af misinformation, som kan siges at påvirke samfundet negativt, 

herunder: “politiske sider, der politiserer virussen, alternative sundhedssider, som skaber mistillid om gængs 

videnskab, konspirationsteorier samt annoncedrevne junkmedier, der med fængende overskrifter slår plat på 

emnet” (ibid). Heraf ses det, at fake news besværliggør mediernes mulighed for at etablere den offentlige 

mening om coronavirus, idet individer skal navigere i information, som er præget af fake news, der søger at 

fremme andre dagsordener, som ikke er i tråd med myndighedernes anbefalinger. 
  
Således står det klart, at medierne besidder en vigtig rolle i henhold til at viderebringe myndighedernes 

anbefalinger og således etablere den offentlige mening om coronavirus. Medierne har måtte bidrage til at 

opretholde sammenhængskraften i det danske demokrati, hvorfor deres kritiske sans og glæde ved sensationer, 

i en krisetid som denne, har været nødvendig at nedtone. Imidlertid anses det, på baggrund af diskussionen, 

som en særlig svær, men dog vigtig balancegang. Det er blevet påvist, at en kritisk såvel som manglende kritisk 

sans er skadelig for samfundet. En for kritisk tilgang kan være skadelig i forbindelse med videreformidling af 

myndighedernes anbefalinger, da det potentielt kan lede til forvirring i befolkningen, hvorfor de som 

konsekvens søger egne informationer, der i sidste ende kan koste menneskeliv. Imidlertid vil en mangel på 

kritisk sans potentielt bidrage til, at befolkningen misinformeres, hvilket har kostet og kan koste flere 

menneskeliv. Således befinder medierne sig i en situation, hvor det har konsekvenser, hvis de på den ene side 

er for kritiske og i for høj grad anvender deres journalistiske instinkt, og på den anden side tilsidesætter deres 

kritiske sans og således ikke lever op til rollen som 4. statsmagt. Der er dog ingen tvivl om, at medierne har et 

samfundsansvar, som gør, at de i denne tid må afveje deres dækning og finde den gyldne mellemvej. På 

baggrund heraf fremsættes anbefalinger til, hvordan medierne strategisk bør kommunikere fremadrettet for at 
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fastholde deres eksistensgrundlag og bidrage til etableringen af den offentlige mening og demokratiet i 

Danmark. 

6. Anbefalinger 
På baggrund af ovenstående analyse og den primære empiri fremsættes nedenstående anbefalinger til de 

journalistisk redigerede mediers fremtidige kommunikation. Det påpeges, at der er tale om en kompleks 

kommunikationsudfordring, hvorfor der potentielt kan forekomme andre løsninger til mediernes fremtidige 

kommunikation. Det er valgt at inddrage svar fra spørgeskemaundersøgelsen og udtalelser fra fokusgrupperne, 

for at give afhandlingens anbefalinger et mere virkelighedsnært perspektiv. Således skal disse anbefalinger 

bidrage til at italesætte løsninger på undersøgelsesfeltets problemstillinger. 

 
En vanskelig linedans 
Som afhandlingens spørgeskemaundersøgelse såvel som fokusgruppeinterviews indikerer, er respondenterne 

nået et mætningspunkt ift. mediernes balance mellem oplysning og kommercielt indhold. Ifølge 

respondenterne er medierne langt mere kommercielle end ønsket, idet 74,4% mener, at medierne er 50% eller 

mere kommercielle end oplysende. Dette står i kontrast til den fordeling, som respondenterne ønsker, idet 

98,7% mener, at min. 75% af mediernes indhold bør være oplysning. Der forekommer dermed et “gap” mellem 

respondenternes ønskede og mediernes reelle fordeling af oplysning og kommercielt indhold. Medierne bør 

derfor søge at skære i kommercielle tiltag og i højere grad bringe oplysning, idet de privatejede medier jf. 

afsnittet om medieaftalen, modtager millioner i statsstøtte, hvorfor vi mener de i højere grad er forpligtet til at 

levere oplysning frem for kommercielt indhold. Her kan fokus på den dybdegående journalistik, herunder 

constructive journalism og flere fagspecialister være anvendelige redskaber, der øger mediernes fokus på 

oplysning og en nuanceret dækning. Imidlertid er problemet, at medierne ikke har kapaciteten eller 

ressourcerne til at finansiere den dybdegående journalistik, da dette ikke per definition kan omsættes til flere 

abonnenter. Redaktionerne er gået fra at være mange fagspecialister og få generalister til at rumme flere 

generalister og få fagspecialister, hvilket ikke gør det muligt at afdække store sager, som i høj grad bidrager 

til den dybdegående og oplysende journalistik. Dette bevirker dog ikke, at den dybdegående journalistik ikke 

er til stede i dag, men det er mere som punktnedslag end som en kontinuerlig overvågning af magthaverne i 

samfundet (web 2). Således vil det gavne medierne at have fokus på den dybdegående journalistik og bringe 

flere fagsspecialister i spil, da det vil højne mediernes mulighed for at sætte egne dagsordener og dermed agere 

4. statsmagt over for beslutningstagere i samfundet. 

 
På trods af, at medierne ikke per definition kan omsætte den dybdegående journalistik til flere abonnenter her 

og nu, er det vigtigt, at de tager dette standpunkt for således at bidrage til den adfærdsændring, som 

respondenterne selv giver udtryk for, at de gerne vil være en del af jf. vores spørgeskemaundersøgelse. 
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Individet udgør en aktiv rolle i henhold til, hvad medierne skal bringe, idet: “kritiske dele af publikum spiller 

på kontroversielle områder en aktiv fortolker-rolle, der selvstændigt udøver definitionsmagt“ (Loftager, 

2004:189). Det er velkendt, at adfærdsændringer tager tid og er svære at gennemføre, men taget mediernes 

ønskede rolle, jf. kampagnen “Flere sider” og vores respondenters ønske om mere oplysning, i betragtning er 

det på tide at stå fast på oplysning frem for kommercielt indhold, hvorved medierne i højere grad kan 

anerkendes som oplysende institution. Imidlertid er vi bevidst om, at denne anbefaling kan forekomme 

paradoksal, idet medierne fortsat har behov for at levere kommercielt indhold grundet faldende indtægter og 

udviklingen og vilkårene i mediebranchen. Dette behov anerkendes, men i takt med at vores respondenter 

efterspørger et øget fokus på oplysning, og afhandlingen har konkluderet, at der er behov for oplysning, idet 

demokratiet ellers undergraves, anbefales det, at medierne fastholder de journalistiske dyder og idealer, som 

foreskriver oplysning frem for kommercielt indhold, idet deres eksistensgrundlag bygger på oplysning, som 

kvalificerer samfundets individer til at indgå i et deliberativt demokrati. 

 
Drop hurtighed og nemme holdninger 
Som beskrevet gennem afhandlingen udgør sociale medier og techgiganterne i høj grad en udfordring for 

nutidens mediebranche, hvorfor Danske Medier har oplevet et behov for at etablere en klar skillelinje mellem 

de journalistisk redigerede og sociale medier, for derigennem at tydeliggøre, hvilken rolle og demokratisk 

betydning medierne udgør. De journalistisk redigerede medier er afhængige af sociale medier som 

distributionskanal, men i henhold til ovenstående anbefaling bør medierne ikke konkurrere på den hurtighed 

og de holdninger, der gratis kan fås på sociale medier. Det skaber givetvis en indtægt, når medierne deler 

kommercielt indhold på sociale medier, men såfremt de ikke kan veksle kvalitetsindhold uden clickbait-

overskrifter til en indtægt, så har medierne ikke ydet værdi nok. Medierne som helhed udgør en institution, 

som til stadighed bliver vigtigere i nutidens samfund: de er garant for troværdighed, perspektivering, 

grundighed og debat, som er baseret på fakta og viden og ikke blot gisninger. Medierne bør afholde sig fra 

gisninger, rygter og fake news, som i højere grad forekommer på sociale medier og i stedet fokusere på den 

forestående opgave om at verificere kilder, adskille fake news fra konkret viden samt bringe den nødvendige 

baggrund og indsigt, som kvalificerer befolkningen til at indgå i en demokratisk debat og værne om det 

Habermas benævner det deliberative demokrati. Dette er vigtigere end nogensinde i en tid, hvor der ikke er 

mangel på information, men derimod mangel på overblik og indsigt. Med andre ord skal de journalistisk 

redigerede medier løfte opgaven og påtage sig ansvaret uanset platform, for ellers undermineres deres 

eksistensgrundlag, hvilket potentielt kan have konsekvenser for etableringen af den offentlige mening i et 

demokratisk perspektiv. 



KONKLUSION

"Afhandlingen har påvist, at udviklingen i
mediebranchen, som i høj grad er drevet af
den teknologiske udvikling og udbredelsen
af sociale medier, har ændret vilkårene for

de journalistisk redigerede mediers
eksistensgrundlag, hvilket har betydning

for etableringen af den offentlige mening i
et demokratisk perspektiv” - Arnvig & Elvar

Christensen, 2020.
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7. Konklusion 
På baggrund af ovenstående konkluderes det, at medierne har forsøgt at tilpasse sig udviklingen og vilkårene 

i mediebranchen. Det er blevet påvist, at det har konsekvenser for etableringen af den offentlige mening i et 

demokratisk perspektiv, når medierne ikke er garant for oplysning og tager ansvaret for at skabe rammen om 

den offentlige mening. 

 
Udviklingen og vilkårene i mediebranchen afspejler sig i første del af analysen, hvor Faircloughs 

tredimensionelle model er anvendt. I den tekstuelle dimension konkluderes det, at medierne strategisk 

anvender lingvistiske virkemidler i deres kommunikation. Mediernes ordvalg, anvendelse af modalitet, 

transitivitet og sammenkædninger efterlader modtageren med et snævert fortolkningsrum af henholdsvis de 

journalistiske redigerede og sociale mediers rolle. Således kommunikerer medierne med henblik på at skabe 

konsensus om egen rolle, holdninger og virkelighedsforståelse. 

 
Baseret på mediernes anvendelse af lingvistiske virkemidler udspringer en række diskurser i den diskursive 

praksis. I produktionsforholdene anvender medierne strategisk diskurser, herunder en rolle-, ansvars-, 

oplysning vs. kommerciel- og demokratidiskurs til at skabe en forandring om sociale medier og vedligeholde 

den traditionelle diskursorden omhandlende mediernes rolle. I konsumptionsforholdene udleder 

respondenterne yderligere diskurser, herunder en økonomi- og frygtdiskurs, som indikerer, at udviklingen og 

vilkårene i mediebranchen påvirker respondenternes opfattelse af medierne, hvorfor der sker en forandring af 

kommunikationen om mediernes rolle. Således vedligeholder respondenterne ikke blot den traditionelle 

diskursorden, men italesætter nye perspektiver på mediernes virke, og det konkluderes, at den diskursive 

praksis ikke opretholder status quo, idet der er sket en transformation af den eksisterende diskurs omhandlende 

mediernes rolle. 

 
I den sociale praksis har afhandlingen behandlet en række samfundstendenser, for at kortlægge, hvorfor 

mediernes kommunikation tager form som den gør. Det postfaktuelle samfund og medieaftalen er 

omkringliggende faktorer, som påvirker udviklingen og vilkårene for mediebranchen. Der forekommer et 

sammenstød mellem den kommunikation, som mediernes idealer foreskriver og den individerne, på baggrund 

af det postfaktuelle samfund, implicit ønsker, hvorfor det konkluderes, at medierne er nødsaget til at 

imødekomme det postfaktuelle individs implicitte behov for sensations- og følelsespræget indhold, for at sikre 

sig midlertidig overlevelse. Imidlertid har det potentielt konsekvenser for mediernes troværdighed, hvis de 

forfalder til clickbait samt videreformidler fake news og sensations- og følelsespræget indhold. Endvidere 

konkluderes det, at politikerne, gennem medieaftalen, har forsøgt at tage højde for udviklingen og vilkårene i 

mediebranchen, men politikernes fejlvurdering af, hvem der udgør den reelle trussel mod mediebranchen har 
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dog konsekvenser for demokratiet. Politikernes mangelfulde håndtering af problemet med techgiganterne, har 

Danske Medier efterfølgende sat fokus på gennem kampagnen “Flere Sider”, som appellerer til handling i både 

branchen, blandt politikere og i samfundet. 

 
I anden del af analysen konkluderes det, at udviklingen og vilkårene i mediebranchen har konsekvenser for 

etableringen af den offentlige mening i et demokratisk perspektiv. I dag samarbejder såvel som konkurrerer 

medier og sociale medier om at skabe rammerne for den offentlige meningsdannelse. Sociale medier anses 

som en transformation af Habermas’ offentlige rum, som nu besidder nye forudsætninger, præmisser, 

muligheder og begrænsninger ift. den ideelle samtalesituation. Baseret på Habermas’ idealer bidrager såvel 

som begrænser sociale medier individers mulighed for at indgå i det deliberative demokrati i form af debat, 

ekkokamre, fake news og individuelle algoritmer. Endvidere udfordres den ideelle samtalesituation, idet 

medierne opretter betalingsmure om dybdegående indhold, hvorved debatten forbeholdes dem, som har eller 

finder penge til indholdet, hvilket ikke per definition bidrager til det deliberative demokrati. 

 

Derudover konkluderes det, at fake news og risikoen for derigennem at ende i et postfaktuelt demokrati har 

konsekvenser for etableringen af den offentlige mening, idet individerne skal agere ud fra faktuel forkert 

information, hvilket besværliggør indgåelsen i det deliberative demokrati. Det er blevet påvist, hvordan 

medierne spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af fake news i det deliberative demokrati, idet det det er en 

forudsætning, at dét, der tales om er baseret på sandfærdige kendsgerninger, hvorved den offentlige mening 

kan etableres. Det er ligeledes blevet påvist, at det er af afgørende betydning, at befolkningen og medierne kan 

stille samfundets magthavere til regnskab, idet demokratiet ellers undergraves. I de senere år er der dog 

bevægelser i samfundet, som forsøger at modvirke denne udvikling, hvor medierne i højere grad begynder at 

beskæftige sig med og reflektere over deres demokratiske opgavevaretagelse. Constructive journalism ønsker 

at styrke demokratiet ved at kortlægge og inddrage alle perspektiver om et givent sagsforhold og således skabe 

klarhed over dækningen, mens en techkommission, hvis arbejde og potentiel politisk vedtagelse af 

kommissionens anbefalinger, kan bidrage til at fremhæve vigtigheden af mediernes rolle i det deliberative 

demokrati. 

 
Således har afhandlingen påvist, at udviklingen i mediebranchen, som i høj grad er drevet af den teknologiske 

udvikling og udbredelsen af sociale medier, har ændret vilkårene for de journalistisk redigerede mediers 

eksistensgrundlag, hvilket har konsekvenser for etableringen af den offentlige mening i et demokratisk 

perspektiv. 
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9. Bilag 

  
9.1 Faircloughs tredimensionelle model 
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9.2 Model for analysestrategi 
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9.3 Kampagnen “Flere sider”  
  
9.3.1 Annonce 1 

 
  

Hvem
ønsker sig
en ukritisk
presse?
Folketingsvalget står for døren. 
Både partier, virksomheder 
og alle mulige andre vil gerne 
bestemme, hvem der bestemmer 
i Danmark. Og på sociale medier 
kan der købes taletid til det meste 
– fra en drejning af sandheden til 
fake news. Derfor har vi brug for 
medier med et mere oplysende 
end kommercielt formål. 

Læs mere på fleresider.dk
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9.3.2 Annonce 2  

 
  
  

Folketingsvalget står for døren. 
Både partier, virksomheder 
og alle mulige andre vil gerne 
bestemme, hvem der bestemmer 
i Danmark. Og på sociale medier 
kan der købes taletid til det meste 
– fra en drejning af sandheden til 
fake news. Derfor har vi brug for 
medier med et mere oplysende 
end kommercielt formål. 

Læs mere på fl eresider.dk

Skal
folketingsvalget 
afgøres af
amerikanske
algoritmer eller 
russiske trolde?
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9.3.3 Annonce 3 

  

Folketingsvalget står for døren. 
Både partier, virksomheder 
og alle mulige andre vil gerne 
bestemme, hvem der bestemmer 
i Danmark. Og på sociale medier 
kan der købes taletid til det meste 
– fra en drejning af sandheden til 
fake news. Derfor har vi brug for 
medier med et mere oplysende 
end kommercielt formål. 

Læs mere på fleresider.dk

Få et 
reelt valg. 
Læs noget 
du er lodret
uenig i.
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9.3.4 Annonce 4

 
  

Uanset
hvor godt 
vi skriver, 
fraskriver
vi os ikke
ansvaret.
Folketingsvalget står for døren. 
Både partier, virksomheder 
og alle mulige andre vil gerne 
bestemme, hvem der bestemmer 
i Danmark. Og på sociale medier 
kan der købes taletid til det meste 
– fra en drejning af sandheden til 
fake news. Derfor har vi brug for 
medier med et mere oplysende 
end kommercielt formål. 

Læs mere på fl eresider.dk
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9.4 Artikel til udtalelse 1 af Morten Langager 
 
https://danskemedier.dk/aktuelt/journalistik-og-redaktion/flere-sider-medier-i-danmark-lancerer-storstilet-
kampagne-op-til-folketingsvalget/ 
 
Flere sider: Medier i Danmark lancerer storstilet kampagne op til folketingsvalget 

Tirsdag 2. april lanceres en stor kampagne for de journalistisk redigerede medier. Flere end 200 medier vil i 
perioden frem mod folketingsvalget bringe annoncer i trykte og digitale udgivelser og i radioen. 
Initiativtager til kampagnen er Danske Medier, der repræsenterer de private publicistiske medier. 

Omdrejningspunkt for kampagnen er de kommende valg til Folketinget og Europa-Parlamentet, og 
hovedbudskabet er, at ansvarlig journalistik er med til at sikre, at danskerne har et oplyst grundlag for at 
sætte deres kryds. 

Med kampagnen ”Flere sider” ønsker Danske Medier at sætte fokus på mediernes betydning i et demokratisk 
samfund og forskellen på journalistisk redigerede medier og sociale medier. 
Det er særligt aktuelt i en tid, hvor misinformation og frygt for udenlandsk påvirkning er en del af 
dagsordenen op til valgene til Folketinget og Europa-Parlamentet. 

”Vi har tre fokusområder med kampagnen. At fremme refleksion og diskussion om mediernes rolle i 
samfundet og at vise, hvorfor der er brug for medier med et mere oplysende end kommercielt formål. At 
synliggøre værdien af de journalistiske medier i forhold til de sociale medier – blandt andet ved at sætte 
fokus på, at god journalistik dækker flere sider. At gøre opmærksom på, at journalistiske medier tager 
ansvar. At de har ansvarshavende chefredaktører, der står på mål for indholdet og er parate til at rette op, når 
der sker fejl,” siger adm. direktør i Danske Medier, Morten Langager. 

Mange danskere får deres nyheder fra de sociale medier, hvor der kan købes ukritisk taletid til det meste. I 
udlandet er der set forsøg på, at de frie valg påvirkes gennem de sociale medier – også via spredning af 
misinformation. Samtidig er de sociale mediers mekanismer indrettet på en sådan måde, at man som bruger 
primært bliver eksponeret for den type indhold, man i forvejen har liket – altså er enig i. 

”Derfor har de journalistisk redigerede medier mere end nogensinde en vigtig opgave i vores samfund – også 
op til et valg. Ethvert sundt demokrati har brug for journalistiske medier, der ser tingene fra flere sider, og 
ser det som deres opgave at skille skidt fra kanel, undersøge påstande, oplyse, stille spørgsmål, nuancere og 
søge svar. Men også medier som kan og vil stilles til ansvar,” siger Morten Langager. 

Om ”Flere sider”-kampagnen 
Flere end 200 medietitler på tværs af ugeaviser, lokalaviser, fagmedier, specialmedier, dagblade, magasiner, 
netmedier og lokalradioer bringer annoncer i perioden frem mod folketingsvalget. Både Danske Medier og 
foreningens medlemmer er afsendere på kampagnen, som er udviklet i samarbejde med reklamebureauet 
Mensch. 

Se mere på kampagnesitet fleresider.dk. 
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9.4.1 Udtalelse 1 af Morten Langager  

Morten Langager: ”Mange danskere får deres nyheder fra de sociale medier, hvor der kan købes ukritisk 
taletid til det meste. I udlandet er der set forsøg på, at de frie valg påvirkes gennem de sociale medier – også 
via spredning af misinformation. Samtidig er de sociale mediers mekanismer indrettet på en sådan måde, at 
man som bruger primært bliver eksponeret for den type indhold, man i forvejen har liket – altså er enig i.” 
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9.5 Artikel til udtalelse 2 af Morten Langager 
  
https://mediawatch.dk/Medienyt/Aviser/article11292560.ece 
  
Medier gør fælles front forud for valg: "Hvem ønsker sig en ukritisk presse?" 
 
Med omkring 220 medier om bord sætter Danske Medier strøm til en kampagne, der skal sætte fokus 
på de journalistiske medier frem mod to valg. Målet er at oplyse, ikke at sælge abonnementer, siger 
direktør. 
 
AF THOMAS NYGAARD MADSEN 
Offentliggjort: 02.04.19 
  
"Skal folketingsvalget afgøres af amerikanske algorimer eller russiske trolde?"  
 
Sådan lyder et af de spørgsmål, danske vælgere kommer til at møde ud over valgbudskaber fra partierne op 
til Europa-Parlamentetsvalget d. 26. maj og folketingsvalget, der senest skal afholdes 17. juni. 
Med de to valg som anledning slår Danske Medier og godt 200 medier fra i dag, tirsdag, et fælles slag for 
den uafhængige presse og journalistik i en ny kampagne med overskriften "Flere sider". Kampagnen vil 
optræde på print, online, radio og sociale medier og er ifølge Morten Langager, adm. direktør for Danske 
Medier, "historisk set en af de største kampagner nogensinde for de journalistiske medier i Danmark". 
Tanken med kampagnen er bl.a. at rette fokus mod mediers ansvar og rolle i den demokratiske debat. 
"Formålet med kampagnen er at sætte fokus på de journalistiske medier og skabe debat om, hvilken rolle de 
har. Det er også at pege på, hvad forskellene er på journalistiske og sociale medier og at sætte fokus på, at de 
journalistiske medier har et ansvar, som de lever op til, mens de sociale medier ikke har samme ansvar. 
Derudover er det også at sætte fokus på risiko for spredning af misinformation, som regeringen, PET og FET 
har påpeget," siger Morten Langager. 
 
Kampagnens budskaber har da også en rød tråd, der trækker forskellen op på den informationsstrøm, 
vælgerne finder på sociale medier og i en presse, der skal leve op til vejledende presseregler. "Uanset hvor 
godt vi skriver, fraskriver vi os ikke ansvaret" lyder et af budskaberne med henvisning til, at techkoncernerne 
bag de sociale medieplatforme ikke er underlagt samme ansvar for indholdet som danske medier, mens et 
andet er "Hvem ønsker sig en ukritisk presse?". 
 
Medier lægger annonceplads til 
Arbejdet med kampagnen er skruet sådan sammen, at Danske Medier har betalt for at udvikle kampagnen. 
Bidraget fra de omkring 220 medier, der deltager i kampagnen, er at stille annonceplads til rådighed for 
kampagnens budskaber. 
 
"Det har været en – jeg vil nærmest kalde det – rørende proces. Det var Danske Mediers bestyrelse, der i 
december besluttede, at vi skulle lave en kampagne op til Folketingsvalget. Vi har udviklet den i løbet af to-
tre måneder, og efterfølgende har vi sendt kampagnen ud til vores omkring 300 medlemmer. Og der har 
været positive tilbagemeldinger. De 220 medier, som er med, har tilkendegivet, at de vil indrykke annoncer 
eller spot. Flere har også fortalt om omfanget, men ingen har forpligtiget sig til et bestemt antal sider eller 
spots. Men det er min forventning, at det bliver et stort tryk," siger Morten Langager. 
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Han oplyser, at det meste af opmærksomheden for kampagnen vil være rettet mod printannoncering, digitale 
bannerannoncer og radiospots – og i mindre grad på sociale medier. 
 
Målet er oplysning, ikke salg 
Målet med "flere sider" er at få en debat i gang om journalistiske medier. Men der ligger ikke en selvstændig 
ambition om, at der skal langes flere abonnementer over disken. 
"Det er ikke en salgskampagne. Det er en oplysningskampagne. Vi har ikke noget mål om, at kampagnen 
skal føre til øget salg af journalistiske medier. Vi har et ønske om, at det fører til eftertanke hos modtageren 
af budskaberne og en offentlig diskussion af journalistiske medier og sociale mediers både fordele og 
ulemper," siger Morten Langager. 
 
Forskellene på journalistiske og sociale medier er et element, som Danske Medier tillægger vægt i 
kampagnen. Det sker i en tid, hvor særligt Facebook har været under heftig kritik for både at være platform 
for misinformation og for lettere lemfældig omgang med brugeres data. 
 
"Budskabet er mere aktuelt end nogensinde. Vi kunne nok have lavet samme budskab for fire år siden, men 
diskussionerne er virkelig aktuelle lige nu. Berlingske havde en historie i forrige uge, hvor nogen havde lavet 
falske citater fra politikere, som jo er nemt at sprede. Det kan godt være, at det bare var for sjov, men på et 
tidspunkt bliver det alvor. Jeg synes, der er god grobund for at opfordre til en diskussion af, hvad der ligger i 
brugernes feed på sociale medier op til et Folketingsvalg," siger han. 
 
Techgiganter på dagsordenen 
Kampagnen kører frem til de nævnte valg. Men de budskaber, som kampagnen indeholder, er nogle, som 
Danske Medier som interesseorganisation vil fortsætte med at have fokus på. 
"Det er en del af vores arbejde som brancheorganisation at gøre opmærksom på de her budskaber – også 
fremover. Vi kommer til at tale om techgiganters rolle i samfundet – det bliver en meget vigtig dagsorden for 
Danske Medier. Vi kommer til at tale om vilkår for publicisme. Vi kommer til at tale om 
armslængdeprincippet. Vi kommer til at tale om offentlighedsloven og muligheden for at se magthaverne 
efter i kortene. Det bliver vores fokusområder fremover," siger Morten Langager. 
Danske Medier har tidligere haft DR og DR's størrelse højt på sin agenda. Men det er ikke statsradiofonien, 
der har den største del af Danske Mediers opmærksomhed for tiden. 
"Vi skal definere Danske Medier med, hvad vi er. Så kan andre definere, hvad de er. Men det, der ligger som 
et DNA i enhver interesseorganisation, der har med private aktører at gøre, er at sikre sunde 
konkurrencevilkår. Hvis vi oplever, at der ikke sunde konkurrencevilkår, fordi der er en statssubsidiering, 
som er uligevægtig, så er det noget, vi sætter fokus på. Men DR er ikke noget, vi har fokus på lige nu. Det er 
techgiganterne," siger Morten Langager. 
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9.5.1 Udtalelse 2 af Morten Langager  

Morten Langager: ”Budskabet er mere aktuelt end nogensinde. Vi kunne nok have lavet samme budskab for 
fire år siden, men diskussionerne er virkelig aktuelle lige nu. Berlingske havde en historie i forrige uge, hvor 
nogen havde lavet falske citater fra politikere, som jo er nemt at sprede. Det kan godt være, at det bare var for 
sjov, men på et tidspunkt bliver det alvor. Jeg synes, der er god grobund for at opfordre til en diskussion af, 
hvad der ligger i brugernes feed på sociale medier op til et Folketingsvalg,” 
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9.6 Artikel til udtalelse af Frederik Preisler 
 
https://markedsforing.dk/artikler/kampagner/mensch-bag-historisk-stor-kampagne-fra-danske-medi 
er 
 
Danske Medier, der repræsenterer de private, publicistiske medier, er initiativtager til 
en ”historisk stor" kampagne, som lanceres tirsdag og som flere end 200 danske 
medier støtter.  
 
Skal folketingsvalget afgøres af amerikanske algoritmer og russiske trolde? Hvem ønsker sig en ukritisk 
presse? 

Sådan lyder nogle af spørgsmålene i Danske Mediers nye kampagne ”Flere sider”, som reklamebureauet 
Mensch står bag. Formålet med kampagnen er at sætte fokus på mediernes betydning i et demokratisk 
samfund og på forskellen mellem journalistisk redigerede medier og sociale medier. 

Det fortæller Danske Mediers adm. direktør, Morten Langager, der peger på, at det især er aktuelt i en tid, 
”hvor misinformation og frygt for udenlandsk påvirkning er en del af dagsordenen” op til det kommende 
folketingsvalg og Europa-Parlaments-valg. 

Det kan virke lidt tragikomisk, at etablerede medier har brug for at køre en kampagne for at vise, at man er 
noget andet end kloakken på de sociale medier. Hvordan kan det være, at det er kommet dertil? 

- Kampagnen er ikke et desperat opråb fra medierne. Og jeg mener, at alle læsere og brugere hver dag 
oplever, at kvaliteten i medierne er højere end det, man får på de sociale medier. Alt andet lige mener vi, at 
de informationer du får i medierne, gør dig mere oplyst end hvis du kun får dine nyheder via de sociale 
medier, siger Morten Langager. 

Han tilføjer:  

- Men der er ingen tvivl om, at de etablerede medier har været igennem mange forandringer, ligesom 
læsernes og brugernes vaner ændrer sig. Og tempoet har selvfølgelig ført til, at noget journalistik er blevet til 
for hurtigt. 

Morten Langager mener, at det ”langt hen ad vejen er grundighed og omtanke, at se tingere fra flere sider.”  

- Og jeg synes, at der er meget eftertanke og ansvarlighed over det, medierne laver hver dag. Kampagnen 
handler derfor om at vise den værdi og understrege den rolle, som etablerede medier bringer til et sundt 
demokrati, siger han. 

Nogle vil mene, at medierne ligger, som de har redt, fordi de i årevis har virket selvfede, bedrevidende og 
haft meget lidt lyst til at indrømme fejl. Alt det er nok medvirkende til, at journalisters troværdighed er i 
bund. Samtidig har medierne jo ikke af sig selv, men i høj grad på grund af de sociale mediers fremmarch, 
erkendt, at man er nødt til at tage kritik mere alvorligt… 
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- Mediernes troværdighed er ikke lav og godt for det. Informationer i journalistiske medier skal være og 
er mere valide og korrekte end informationerne på de sociale medier, og så dækker medierne flere sider af 
sagerne. På sociale medier bliver man i høj grad præsenteret for det indhold, man i forvejen er enig i, siger 
Morten Langager.  

Han understreger, at ”etablerede medier skal udfordre og søge svar fra flere sider og åbent erkende, når man 
begår fejl.”  

- Man bliver mere troværdig af at erkende fejl. Men til forskel fra sociale medier har etablerede medier 
redaktører, som kan stilles til ansvar. Det er også en pointe i kampagnen.  

Danske Medier oplyser, at flere end 200 medietitler på tværs af ugeaviser, lokalaviser, fagmedier, 
specialmedier, dagblade, magasiner, netmedier og lokalradioer bringer annoncer i perioden frem mod 
Folketingsvalget. Kampagnen bliver også udrullet på sociale medier som Facebook og Twitter, oplyses det.  

Tråde til gratisavis-krigen 

Hos Mensch ser Frederik Preisler en ”lige linje fra gratisavis-krigen og frem til i dag”, når det handler om, 
hvorfor medierne er havnet i en situation, hvor man føler, at det er nødvendigt at køre en kampagne som den 
aktuelle. 

 - Under gratisavis-krigen kastede mediehusene sig ind i en kamp, hvor de startede med at smide arvesølvet 
over bord. Ordet “avis” rummer alt det gode, som man har været flere hundrede år om at bygge op, men 
mediehusene accepterede og brugte selv udtrykket “gratisavis”. Havde mediehusene i stedet konsekvent 
brugt udtrykket “reklameaviser” var det måske gået anderledes. Formålet med en reklameavis er reklame. 
Derfor er det ikke spor gratis, siger Frederik Preisler. 

Han fortsætter: 

- Det er det samme i forhold til de sociale medier, hvor de journalistiske medier startede med at give det hele 
væk uden en digital forretningsmodel, i stedet for at forklare, hvad forskellen er. Det åbnede ladeporten for, 
at tech-giganterne kunne gå i gang med at hugge læsere og annoncører, fordi det igen lød som om, man 
kunne få det hele gratis. Og så er vi tilbage ved kongstanken med kampagnen. Der er forskel. Og den forskel 
består i formålet. Formålet med sociale medier er reklame. Formålet med journalistiske medier er oplysning.  

Hvilket ansvar har reklame- og kommunikationsfolk i det her spørgsmål? 

- Reklamebranchen har et medansvar for, at vi har den her situation. Selvfølgelig. Vi er kapitalens 
lejesvende, og vi bruger de redskaber, der findes. Men det er i bedste fald lidt naivt at forvente særlige etiske 
standarder fra reklamebranchen. Til gengæld kan man både forvente og forlange, at vi overholder 
lovgivningen - og der kan man så regulere. Men hovedansvaret for at hævde de journalistiske mediers 
eksistensberettigelse ligger ikke i reklamebranchen, siger Frederik Preisler.  

Hvad har været svært i forhold til at udvikle denne kampagne? 
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- Det sværeste er den manglende bevidsthed om, at der er en forskel. Næsten halvdelen af danskerne har 
sociale medier som primær nyhedskilde, og mange ville sikkert mene, at Facebook er en del af den frie 
presse. Det er ret alvorligt - både for medierne og for samfundet, siger Frederik Preisler.  

Han forklarer, at man på bureauet har ”forsøgt at finde ind til kernen og forklare, hvorfor vi har brug for 
medier, der har et mere oplysende end kommercielt formål.” 

- Vi står ikke blot over for et folketingsvalg og et Europa-Parlaments-valg. Vi står også midt i et valg 
imellem oplysende og kommercielle medier. Og det er ikke lige fedt for demokratiet, hvad vi vælger, siger 
han. 

Til kamp for demokratiet 

Hvad skal vi have af forventninger til kampagnen? 

- Jeg synes, det er stort, at de journalistiske medier kan gå sammen. Når vores politikere ikke rigtig kan finde 
ud af at forsvare demokratiet imod tech-giganterne, er danske medier som begreb og organisation vigtigere 
end nogensinde. Kampagnen kan forhåbentlig oplyse borgerne og kvalificere en diskussion af mediernes 
rolle, som går lidt videre end diskussionen om, hvor meget den frie presse kan beskæres eller helt lukkes, 
siger Frederik Preisler. 

Tilbage hos Danske Medier spørger Markedsføring Morten Langager, hvad forholdet mellem politikere og 
journalister og medier, der synes at blive køligere og køligere, betyder. 

- Medier skal kunne tåle kritik og lytte til den. Al kritik fra politisk side er ikke pr. definition nonsens. 
Omvendt synes jeg, at politikere har en stor forpligtelse til ikke at tale medierne ned. Forestil dig et samfund 
uden frie medier. Og se hvordan udenlandske politikere har udråbt medierne som fjender. Det er en meget 
farlig tendens. Så vi ønsker også at få en samtale om, hvad medier er gode til, siger Morten Langager. 

Markedsføring er medlem af Danske Medier og støtter kampagnen. 

FAKTA: Kampagnens tre fokusområder: 

Et sundt demokrati har brug for medier med et mere oplysende end kommercielt formål: 
Ambitionen er, at kampagnen skaber refleksion om mediernes rolle i demokratiet. Mange danskere har i dag 
sociale medier som væsentligste nyhedskilde. Men når de sociale mediers algoritmer bestemmer indholdet, 
kommer hensynet til reklamerne først. Derfor er der brug for medier med et mere oplysende end 
kommercielt formål. Medier, der tjekker fakta, er kritiske og belyser flere sider.  
  
Der er forskel på journalistiske og sociale medier: 
Der er en række centrale forskelle på journalistiske og sociale medier. Sociale medier redige- res af 
algoritmer, der udvælger og sorterer indholdet ud fra brugerens interesser og likes. Derimod er det en 
grundpræmis i de journalistisk redigerede medier, at enhver sag skal dækkes fra flere sider. Det giver alt 
andet lige et mere oplyst grundlag i hverdagen – og i stemmeboksen. 
  
Journalistiske medier tager ansvar og kan stilles til ansvar: 
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På de journalistisk redigerede medier er der ansat ansvarshavende chefredaktører, der står til ansvar for 
indholdet, træffer valg og handler – også, når der opstår fejl. Medierne i Danmark er underlagt 
Medieansvarsloven og dermed Pressenævnet. Som borger kan man klage, hvis man oplever at blive 
behandlet unfair af medierne. Netop muligheden for at klage og stille medierne til ansvar adskiller de 
journalistisk redigerede medier fra de sociale platforme.  
  
Kilde: Danske Medier.  
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9.6.1 Udtalelse af Frederik Preisler  
 
Frederik Preisler: ”Jeg synes, det er stort, at de journalistiske medier kan gå sammen. Når vores politikere 
ikke rigtig kan finde ud af at forsvare demokratiet imod tech-giganterne, er danske medier som begreb og 
organisation vigtigere end nogensinde. Kampagnen kan forhåbentlig oplyse borgerne og kvalificere en 
diskussion af mediernes rolle, som går lidt videre end diskussionen om, hvor meget den frie presse kan 
beskæres eller helt lukkes, siger Frederik Preisler.” 
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9.7 Artikel til udtalelse af Lasse Jensen  
 
https://www.information.dk/debat/2019/04/danske-medier-boer-se-dr-tv-2-allierede-kampen-techgiganter-
trolde  
 
Danske Medier bør se DR og TV 2 som allierede i kampen mod techgiganter og trolde 
 
De private danske mediers organisation blæser til kamp mod amerikanske algoritmer og russiske trolde for at 
få folk til at vælge et medie med en ansvarlig redaktør. Det havde styrket deres sag, hvis de havde anerkendt 
public service-mediernes betydning også, skriver mediejournalist Lasse Jensen i dette debatindlæg 
 
I denne avis og 199 andre danske medier kan man i disse dage læse helsidesannoncer indrykket af de private 
mediers egen organisation, Danske Medier. Annoncerne er en del af, hvad organisationen kalder en 
»historisk stor kampagne« for journalistisk redigerede og ansvarlige medier op til europaparlamentsvalget 
den 26. maj og det kommende valg til Folketinget. 
 
Med overskrifter som »Få et reelt valg. Læs noget, du er lodret uenig i« eller »Skal folketingsvalget afgøres 
af amerikanske algoritmer eller russiske trolde?« er kampagnen et klassisk og professionelt forsøg på at få 
vælgerne til at tænke sig om. Eller måske ligefrem at tænke om og fravælge sociale medier som central 
nyhedskilde – og i stedet vælge et journalistisk redigeret medie med en ansvarlig redaktør. 
 
Det er i høj grad på tide at markere forskellen mellem ’gamle’ medier, der tager et ansvar, og ’nye’ medier, 
der breder sig voldsomt uden redaktører, men med algoritmer, der sikrer, at vi kun får de informationer, vi er 
enige i. Det, som forskere kalder ekkokamre, hvor informationer (både sandheder og løgne) suser rundt 
blandt ligesindede uden at blive udfordret, prioriteret eller sandhedstjekket. 
 
Her rører kampagnens ophavsfolk og reklamebureauet Mensch med stor præcision ved ikke bare ømme, men 
stærkt betændte punkter i den moderne medieudvikling. Med andre ord: Truslen mod den frie debat og de 
dertil hørende frie medier kommer ikke indefra, men udefra. Fra de amerikanske algoritmer og – for 
balancens skyld – fra de russiske trolde. Den sidstnævnte trussel er til stede, men kan næppe helt 
sammenlignes med den massive påvirkning af stort set samtlige globale sociale medier, som algoritmerne fra 
Silicon Valley står bag. 
 
Kampagnen indikerer også, at landets største og mest magtfulde medieinteresseorganisation det seneste års 
tid har gennemgået en nødvendig modernisering og tilpasning til medievirkeligheden. I en krigslignende 
tilstand er det en fordel at kunne identificere den reelle fjende. 
 
Det gjorde Danske Mediers tidligere formand, den tidligere topchef for Berlingske Media, nuværende 
direktør for Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, for næsten to år siden som hovedforfatter til en 
lammende forskningsrapport, der i efteråret 2017 dokumenterede, at Facebook og Google uden tvivl var den 
største trussel mod alle danske medier. 
 
Bedre sent end aldrig 
Problemet var, at ingen tilsyneladende tog den rapport helt alvorligt. Heller ikke Danske Medier. Den var 
bestilt og betalt af Kulturstyrelsen som et led i det forberedende arbejde til det medieforlig, som blev indgået 
i sommeren 2018. 
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Et medieforlig, som primært kom til at handle om en voldsom nedskæring af DR, og som stort set ignorerede 
den virkelige trussel fra udlandet. 
 
En væsentlig årsag til denne prioritering var den kampagne, som netop Danske Medier med stor effektivitet 
havde ført i et par år, hvor to stærke stemmer krævede 25 procents nedskæring af DR: Danske Medier og 
Dansk Folkeparti. Dengang kunne man få det indtryk, at DR var en større trussel mod danske, private medier 
end de uansvarlige, uredigerede udenlandske techvirksomheder. 
 
Set med historiske briller kan den aktuelle »historisk store« kampagne opfattes som bedre sent end aldrig, 
men selvfølgelig også som en nødvendighed. Når kampagnens tilrettelæggere korrekt beskriver, hvordan 
danskerne bruger 25 minutter dagligt på at læse ansvarlige, redigerede medier og 33 minutter på sociale 
uansvarlige, uredigerede medier, er det rigtigt. Men det ville have bidraget til helhedsbilledet, hvis landets to 
suverænt største redigerede, ansvarlige journalistiske medier – DR og TV 2 – var blevet nævnt. Det ville 
måske ligefrem have styrket en i forvejen god argumentation. 
 
Tilsammen bruger vi ikke minutter, men timer på public service-medierne. I en valgkamp er tv-mediets 
betydning enormt. En styrkelse af de private medier er både nødvendig og godt. Men kampen mod 
algoritmer, trolde og den rå udenlandske mediemagt kræver en styrkelse af samtlige ansvarlige, redigerede 
medier. Også TV 2 og DR. Sidstnævnte er blevet svækket. Blandt andet med aktiv hjælp af Danske Medier. 
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9.7.1 Udtalelse af Lasse Jensen  

Lasse Jensen: ”Det er i høj grad på tide at markere forskellen mellem ’gamle’ medier, der tager et ansvar, og 
’nye’ medier, der breder sig voldsomt uden redaktører, men med algoritmer, der sikrer, at vi kun får de 
informationer, vi er enige i. Det, som forskere kalder ekkokamre, hvor informationer (både sandheder og 
løgne) suser rundt blandt ligesindede uden at blive udfordret, prioriteret eller sandhedstjekket.” 
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9.8 Transskribering af videoklip 
 
9.8.1 Udtalelse af Lisbeth Knudsen 
 
Min. 17.20:  
 
 Vært: Og du ser heller ikke nogen krisetegn, Lisbeth? 
 
Lisbeth Knudsen: ”Jo det gør jeg, på den måde, at jeg er helt enig i det demokratiske aspekt her. Vi er 
efterhånden delt op i mange forskellige offentligheder og det er svært at få en sammenhængende demokratisk 
debat i Danmark. Det er det ene. Det andet er konkurrencen, som du er inde på. Der kommer meget mere 
konkurrence, der kommer mange flere medier. Der er mange flere tilbud. Og danskerne vælger i dag også til 
fordel for Netflix i stor udstrækning, selvom de også gerne vil have dansk indhold. Så jeg tror at konkurrencen 
om tid og om opmærksomhed bliver så ekstrem, at man også bliver nødt til at vælge imellem forskellige 
abonnementer. Hvor mange vil familien egentlig have. Vi har set at folk faktisk ikke bruger færre penge på 
medier, men bruger flere penge på medieforbrug. Det er bare ikke nødvendigvis de klassiske medier, og dem 
som er demokratibærende, hvis jeg må tillade mig at sige det. Dem som leverer den demokratiske 
grundforsyning. Det er ikke nødvendigvis dem man vælger, når man skal finde ud af hvad man gerne vil betale 
hver måned. Det synes jeg er udfordringen.” 
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9.8.2 Udtalelse af Rune Lykkeberg og Lisbeth Knudsen 
 
Min. 35.00: 
 
Rune Lykkeberg: “Prøv at hør. Jeg er da fuldstændig enig med dig i, at det, at vi har fået bedre indblik i, hvad 
vores læsere vil have, og hvad der overhovedet ikke interesserer dem - selvfølgelig er det da en kæmpe 
berigelse ikke. Så der er ting, hvor man siger ‘hmm, lavede vi det for vores egen skyld - ja det gjorde vi nok’. 
Men der er også andre ting, hvor man siger ‘okay, vi har det kongelige teater i Danmark, vi har en opera i 
Danmark’ og det kan godt være der kun er 700, der læser anmeldelsen af opsætningen Giovani, men så længe 
vi har det, så bidrager vi til at være en civiliseret dannelsesnation. Det kræver bare, at man ikke sidder med 
kasseapparatet.” 
 
Lisbeth Knudsen: ”Vi har jo også skrevet artikler ud fra væsentlighed. Det skal man lige huske. Og der kan 
de nye tal, som vi har adgang til jo give os en mulighed for at finde ud af om vi formulerer det på den rigtige 
måde og kommunikerer vi på den rigtige måde, de historier som vi synes er væsentlige. Vi må ikke glemme det 
publicistiske, som er vores hovedopgave i alt det her. Der er sket en kompetenceglidning, kan man sige, for 
journalister - både i forhold til det med at kende mere til hvad sælger, og hvad sælger ikke, og i forhold til IT, 
altså det at udvikle applikationer og sådan noget. Det tror jeg, vi kommer til at se meget mere, den 
kompetenceglidning. Men hvis vi ikke, som publicister, husker at vi sådan set også er til for at levere det 
væsentlige, også noget af det som folk måske ikke troede de efterspurgte, så glider det godt nok den forkerte 
vej.” 
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9.9 Spørgeguide - spørgeskemaundersøgelse 
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9.10 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 
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9.11 Spørgeguide - fokusgruppeinterviews  
 
Introduktion 
  
Hej, og velkommen til. Tak fordi I tager jer tid til at hjælpe.  
  
Vi vil lige kort starte med at fortælle, hvorfor vi er samlet her i dag. Vi er ved at afslutte vores 
kandidatuddannelse i kommunikation på CBS, hvor vi er ved at skrive vores afsluttende speciale. Afhandlingen 
omhandler hvordan udviklingen og vilkårene i mediebranchen har betydning for etableringen af den offentlige 
mening i et demokratisk perspektiv. En del af analysen har til formål at belyse mediernes kommunikation og 
sammenholde det med måden individer konsumere selvsamme kommunikation på. For at undersøge hvordan 
individer - i dette tilfælde jer - konsumere mediernes kommunikation har vi valgt at afholde denne 
fokusgruppe. Formålet med denne fokusgruppe er altså at opnå nogle dybdegående udtalelser omkring dette 
emne og lade jer respondenter tale sammen og inspirere af hinandens udtalelser og besvarelser - I behøver ikke 
at være enige. Når man tager omstændighederne for afholdelsen af denne fokusgruppe i betragtning, herunder 
udbruddet af coronavirus, så vi er godt klar over, at det kan være svært at etablere en synergi i fokusgruppen, 
når det foregår online. Vi håber dog, at I vil forsøge at have en så åben og impulsiv dialog som muligt og ikke 
lade jer begrænse af, at det foregår online bag en skærm. 
 
Vi ønsker ikke at sige så meget inden vi går i gang, idet vi er interesserede i at få så upåvirkede og umiddelbare 
reaktioner og udtalelser som muligt. I har fået tilsendt nogle annoncer, udtalelser fra givne aktører og videoklip, 
som vi gerne vil have, at i forholder jer til. Vi skal nok fortælle jer, hvornår I skal finde hvert enkelt materiale 
frem på jeres computer. Vi ønsker at undersøge, hvorvidt de tendenser vi har fremanalyseret på nogen måde 
stemmer overens med de iagttagelser I gør jer, når I ser selvsamme materiale. 
  
Fokusgruppen bliver præsenteret for diktafonen og anonymiteten. 
 
Del 1 - Interviews  
 
Annonce 1 - Hvem ønsker sig en ukritisk presse? 
I skal nu finde den første annonce frem. Denne annonce er en del af kampagnen “Flere sider”. Tirsdag 2. april 
2019 lancerede Danske Medier, som er en brancheorganisation for de private publicistiske medier, en stor 
kampagne for de journalistisk redigerede medier. Flere end 220 medier bragte i perioden frem mod 
folketingsvalget og valget til Europa-Parlamentet kampagnens annonceelementer i trykte og digitale 
udgivelser og i radioen. 
 
Annonce 2 - Skal folketingsvalget afgøres af amerikanske algoritmer eller russiske trolde? 
I skal nu finde den anden annonce frem. Denne annonce er ligeledes en del af kampagnen “Flere sider”. 
 
Annonce 3 - Få et reelt valg. Læs noget du er lodret uenig i. 
I skal nu finde den første tredje frem, som er en del af kampagnen “Flere sider”. 
 
Annonce 4 - Uanset hvor godt vi skriver, fraskriver vi os ikke ansvaret. 
I skal nu finde den fjerde og sidste annonce frem, som ligeledes er en del af kampagnen “Flere sider”. 
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Udtalelse 1 - Morten Langager 
I skal nu finde det første citat frem. Det er et citat fra Morten Langager, som er adm. direktør i 
brancheorganisationen Danske Medier. Udtalelsen er givet i Danske Mediers egen pressemeddelelse d. 02-04-
2019. 

“Mange danskere får deres nyheder fra de sociale medier, hvor der kan købes ukritisk taletid til det meste. I 
udlandet er der set forsøg på, at de frie valg påvirkes gennem de sociale medier – også via spredning af 
misinformation. Samtidig er de sociale mediers mekanismer indrettet på en sådan måde, at man som bruger 
primært bliver eksponeret for den type indhold, man i forvejen har liket – altså er enig i.” 

Udtalelse 2 - Morten Langager 
I skal nu finde det andet citat frem. Det er endnu et citat fra Morten Langager, som er adm. direktør i 
brancheorganisationen Danske Medier. Udtalelsen er givet i en artikel på MediaWatch d. 02-04-2019. 
 
"Budskabet er mere aktuelt end nogensinde. Vi kunne nok have lavet samme budskab for fire år siden, men 
diskussionerne er virkelig aktuelle lige nu. Berlingske havde en historie i forrige uge, hvor nogen havde lavet 
falske citater fra politikere, som jo er nemt at sprede. Det kan godt være, at det bare var for sjov, men på et 
tidspunkt bliver det alvor. Jeg synes, der er god grobund for at opfordre til en diskussion af, hvad der ligger i 
brugernes feed på sociale medier op til et Folketingsvalg." 
 
Udtalelse 3 - Frederik Preisler 
I skal nu finde det tredje citat frem. Det er et citat fra Frederik Preisler, som er partner i Mensch (bureauet bag 
kampagnen). Udtalelsen er givet i en artikel på Markedsføring.dk d. 02-04-2019. 
 
“Jeg synes, det er stort, at de journalistiske medier kan gå sammen. Når vores politikere ikke rigtig kan finde 
ud af at forsvare demokratiet imod tech-giganterne, er danske medier som begreb og organisation vigtigere 
end nogensinde. Kampagnen kan forhåbentlig oplyse borgerne og kvalificere en diskussion af mediernes rolle, 
som går lidt videre end diskussionen om, hvor meget den frie presse kan beskæres eller helt lukkes.” 

Udtalelse 4  - Lasse Jensen, mediejournalist og klummist 
I skal nu finde det sidste citat frem. Det er et citat fra mediejournalist Lasse Jensen, der til daglig er klummist 
og skribent på Information. Udtalelsen er givet i en artikel på Information.dk d. 03-04-2019. 
 
Det er i høj grad på tide at markere forskellen mellem ’gamle’ medier, der tager et ansvar, og ’nye’ medier, 
der breder sig voldsomt uden redaktører, men med algoritmer, der sikrer, at vi kun får de informationer, vi er 
enige i. Det, som forskere kalder ekkokamre, hvor informationer (både sandheder og løgne) suser rundt blandt 
ligesindede uden at blive udfordret, prioriteret eller sandhedstjekket. 
 
Klip 1 - Presselogen - “Hvordan overlever aviserne?” 
I skal nu finde det første videoklip frem. Det er et videoklip fra Presselogen, som blev sendt på TV2 NEWS 
d. 05-01-2020. Presselogen er et program, hvor samfundets vagthunde går kritisk til hinanden og danske 
mediechefer stilles til regnskab for deres valg, vinkling af historier og etik. I dette program deltager Lisbeth 
Knudsen, chefredaktør på Altinget og Mandag Morgen, Tom Jensen, chefredaktør Berlingske, Jacob Nybroe, 
chefredaktør på Jyllands-Posten og Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information.  
 
I dette afsnit diskuteres det, hvordan fremtiden ser ud for medierne.  
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(Video 1: minut 17.20-18.22) 
 
Klip 2 - Presselogen - “Hvordan overlever aviserne?” 
I skal nu finde det andet videoklip frem. Det er endnu et videoklip fra Presselogen, som blev sendt på TV2 
NEWS d. 05-01-2020. I dette program deltager Lisbeth Knudsen, chefredaktør på Altinget og Mandag Morgen, 
Tom Jensen, chefredaktør Berlingske, Jacob Nybroe, chefredaktør på Jyllands-Posten og Rune Lykkeberg, 
chefredaktør på Information.  
 
I dette afsnit diskuteres det, hvordan fremtiden ser ud for medierne.  
 
(Video 1: minut 35.00-36.18) 
 
Del 2 - Afrunding  
 
Mange tak for jeres deltagelse - I har været til stor hjælp. I har nu bidraget med input til, hvordan individer - i 
dette tilfælde jer - konsumere mediernes kommunikation og disse resultater vil blive anvendt i vores analyse. 
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9.12 Lydfiler 
 
9.12.1 - Lydfil fra fokusgruppeinterview i Kalundborg 
 
9.12.2 - Lydfil fra fokusgruppeinterview i København 
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