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HVEM ER HAN?
Forsker siden 1993. 

Først ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet i Odense.

Siden 2004 forsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus

 Amts- og kommunalvalg

 Partier: lokale partiorganisationer og medlemmer

 Amtspolitik: embedsmænd, politikere, borgere

 Danskernes holdning til demokrati

 Danskernes holdning til EU

 Danskernes holdning til globalisering

 Medier og politik

 Danskernes syn på public service nyheder

 Journalistik og kommunikation i danske regioner

 Mediernes dækning af udsatte børn og unge

 Mediernes dækning af international politik
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REFORMAMOK









MØRKETS FYRSTER …. MYTE ELLER VIRKELIGHED?



MYTE ELLER VIRKELIGHED….      BEDRAG



Bæredygtigt landbrug?







Månedsløn 2007 2015
Stigning i 

kr.
Stigning i 
procent

Departementschefer 126.565 156.096 29.531 23,3

Kommunaldirektører 103.834 139.388 35.554 34,2

Forvaltningschefer/teknisk chef 74.385 106.132 31.747 42,7

SOSU 25.073 31.398 6.325 25,2

Omsorg og pædagogmedhjælper 23.112 28.601 5.489 23,7





Tilbagegang siden 1980



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

42.817 42.563 42.154 41.802 41.303 40.715 40.215 39.828

-254 -409 -352 -499 -588 -500 -387 -72



Men hvem kommer?

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

42.817 42.563 42.154 41.802 41.303 40.715 40.215 39.828

Dansk oprindelse -308 -460 -387 -549 -660 -556 -519 -372

Udenlandsk 
oprindelse 54 51 35 50 72 56 132 300

I alt ændring -254 -409 -352 -499 -588 -500 -387 -72



Hvem kommer ? – siden 2008

191 Syrien

129 Myanmar

100 Eritrea

58 Bhutan

45 Rumænien

36 Thailand

32 Polen

32 Tyskland

20 Ukraine

20 Filippinerne



Bornholm Kommune

◦ Fra minus 400-500  til 

kun minus 74 i 2015

◦ Hvor kommer de fra?

 150 Syrien

 100 Eritrea

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

42.817 42.563 42.154 41.802 41.303 40.715 40.215 39.828

Dansk oprindelse -308 -460 -387 -549 -660 -556 -519 -372

Udenlandsk 
oprindelse 54 51 35 50 72 56 132 300

I alt ændring -254 -409 -352 -499 -588 -500 -387 -72





2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

42.817 42.563 42.154 41.802 41.303 40.715 40.215 39.828

-254 -409 -352 -499 -588 -500 -387 -72



“Falder ud af dagpengesystemet”…



Er arbejdsmarkedspolitikken rationel?





NY KOLD KRIG – DEN GAMLE KOLDE KRIG?

WAPA

- Warszawa Pagten 

- Stiftet 1955

- 8 medlemmer

- Sovjetisk dominans

- 1956 Sovjetisk      

invasion af Ungarn

- 1968: Sovjetunionen, 

DDR, Polen, Ungarn  

og Bulgarien invaderer 

Tjekkoslovakiet

- 1968: Albanien 

udtrådte

- Opløst 1991

NATO

- Atlantpagten

- Stiftet 1949

- Oprindeligt 12 medlemmer 

- USA dominans

- 1966: Frankrig trak sig ud af 

det militære samarbejde, men 

forblev medlem af NATO

- Løbende udvidelser til de 

nuværende 28 medlemslande







HVEM ER AGGRESSIV? RYKKER FREM?

 Dæmonisering af Putin?



BEHOVET FOR KOMMUNIKATION…











MEDIALISERING

 ”Den proces, hvor samfundet i 

stigende grad underlægges eller 

bliver afhængig af medierne og 

deres logik.”

 Politik

 Sprog

 Religion og kirke

 Leg
 LEGO starwars

 Individet

 Facebook….



ER DET NYT? ATHEN – 2.400 ÅR SIDEN



FORMIDLING ER ÆLDGAMMELT IDEAL – 850 ÅR

FØRSTE

UNIVERSITET I

BOLOGNA

1158



Grammatik

Retorik

Dialektik

Astronomi

Geometri

Matematik

Musik



Mørkets fyrster …. Myte eller virkelighed?











Ledende embedsmænd:

Rådgive ministeren både om

faglighed og politik, men kun

handle fagligt - ikke politisk,

det er politikerens opgave             Politik     

+ faglighed

99 procent faglighed

De særlig rådgivere?
- udvælges af minister
- går med minister
- men i øvrigt ansat som
almindelige   embedsmænd. 
Underlagt departements-
chef og alle almindelige 
forvaltningsretlige regler og 
grundsætninger



Historik:

 1993: Nyrup Rasmussen udpeger nogle få rådgivere, som skal støtte 
ministeren  i forhold til policy

 Men det er ureguleret og derfor huller i vores viden

 Frandsen og Fogh problematiserer praksis

 Vi får betænkning 1354/1998

 2001: Fogh lader hver minister udpege en rådgiver
 Frandsen og Nyrup problematiserer praksis

 Vi får betænkning 1443/2004

 2011: Thorning introducerer 1- eller 2-rådgiverordningen
 Praksis bliver problematiseret af afgående regering

 Vi får betænkning 1537/2013

 Udvikling er præget af politisk dynamik og politisk selvregulering





Rekruttering



Særlige rådgivere
 Udvikling fra baggrund i pressen imod baggrund i partiapparatet eller 

kommunikationsbranchen

 Flere akademikere – færre journalister fra 50 pct. til 24 pct. 

 Fra meget pressearbejde til mere:

◦ Generel rådgivning og sparring

◦ Intern koordination i regering

◦ Relationer til Folketinget

◦ Langt mere partirettet arbejde

 Fra politisk-taktisk rådgivning til mere faglig rådgivning

 Fem funktioner:

◦ Støttepædagog-funktionen: En loyal støtte

◦ Kloge Aage-funktionen: Sparring og skæve vinkler

◦ Forbindelsesofficer-funktionen: Dialog med baglandet 

◦ Spindoktor-funktionen: Pressehåndtering og strategisk kommunikation 

◦ Netværks- funktionen: Dialog med andre ministerier, interesseorg. mm.



Råd om hvad?
Faglig rådgivning

 ”rådgivning om de faglige 
aspekter af en sag”

 Den faglige rådgivning er rettet 
mod indholdet af ministerens og 
regeringens politik, herunder de 
beslutninger, som ministeren 
skal træffe. 

 Den faglige rådgivning spænder 
dermed fra rådgivning baseret 
på rent faglige vurderinger – af 
f.eks. juridisk eller økonomisk 
karakter – til rådgivning, der på 
et friere vurderingsgrundlag 
angår indholdet af ministerens 
og regeringens politik. 

Politisk-taktisk rådgivning

 ”rådgivning vedrørende 
ministerens relationer til 
Folketinget, parti, 
medier/offentlighed, 
interesseorganisationer o.l.”

Sondringen mellem faglig rådgivning og politisk-taktisk rådgivning er i praksis 
ikke skarp, idet der ofte kan være en tæt sammenhæng mellem rådgivningen 
om de indholdsmæssige aspekter og rådgivningen om, hvilke politiske 
holdninger mv. til sagen der kan forventes hos f.eks. Folketingets partier, 
interesseorganisationer, offentligheden og medierne. 



Moderne politisk kommunikation

 Partier, ministre, politikere har fået professionelle 
hjælpere

 Professionalisering:
◦ Meningsmålinger, fokusgrupper, styret kommunikation…

 Virker det? Ingen effektstudier eller evidens…

 Påvirker det overhovedet de politiske beslutninger 
eller valg på afgørende vis?

 Er der moderne?



Moderne politisk kommunikation: 
spin, drejebøger, iscenesættelse -
teater

1955:

Fire år efter 

tv kom til 

Danmark!





På trafikministerens (Karl Stegger) 
bord ligger en pinlig sag. Han har 
glemt at få beboernes underskrifter 
på, at en motorvej kan gå gennem den 
idylliske Syvhuse. Sekretær Martini 
Ludvigsen (Søren Strømberg) bliver 
sat til at bringe tingene i orden. Men 
snart går det op for den unge jurist, at 
opgaven er mere end en rutine sag. 
Hele byrådet består af kvinder med en 
afklaret holdning til motorvejen. 
Ministeren er ved at miste 
tålmodigheden og vil se resultater. 
Byrådsmedlemmerne skal overtales 
for enhver pris... Men damerne i 
byrådet har en plan.



“Ih, hvor er det kommunalt”

“Ih, hvor er det kommunalt.
Der vil jeg med tiden ind og regne galt. 
Mellem spindelvæv og bøger og papirer 
skal jeg sove trygt hver dag fra ni til fire. 
Der er lønnen nemlig fyrstelig og slidet
minimalt. Ih, hvor er det splitter 
kommunalt…” 

 Vise sunget af Valdemar Schiøler      
Linck i Fønix teaterets sommerevy
i 1936



Kommunalpolitik er vigtigt!



… og er blevet vigtigere 



Verdens største kommuner økonomisk?



Nationale fokus drejer opmærksomhed væk fra det 
vigtige: 1) lokalpolitik og 2) kommunikation overalt i den 
offentlige sektor

 Den offentlige sektors massive oprustning på kommunikationsfronten

 Det har været i gang længe
◦ Lokal turisme
◦ Lokal erhvervspolitik
◦ Sport og kulturevents
◦ Elsektoren – selskaber kæmpede om overlevelse
◦ Uddannelsessektoren

 Frit valg og konkurrence internt i den offentlige sektor skærper behov for 
synlighed, markedsføring og branding

 Kommunalreformen skabte et øget og umiddelbart behov for branding
og information i forhold til især borgere og medarbejdere

 De større enheder har råd til kommunikation
◦ Fra 275 til 98 kommuner

 Spin-kulturen blandt politikere og embedsmænd, som siden 1990’erne har 
bredt sig først i landspolitik, men efterhånden også nogle steder i 
kommunalpolitik – især i de største kommuner







Ingen tal for den offentlige sektor, men  vi taler om 
500 mio, 1 mia., 2 mia. eller…. ?



Ytringsfrihedens illusion

 Alle har formel ytringsfrihed

 Men hvad hjælper det hvis budskabet kun når ud til 
dem omkring ølkassen…?

 Reel ytringsfrihed er forudsætning for reelt demokrati





Er universelt fænomen…?



Et generelt fænomen i regionerne …

 En kvalitativ undersøgelse af politikere, kommunikationsfolk, 
journalister og redaktørernes vurderinger af samspillet mellem medier 
og regioner.

 Konklusioner: 
◦ Regionsformanden er helt dominerende suppleret af 1-2 andre politikere

◦ Nyhedsstrømmen i regionen er domineret af regionens kommunikationsfolk

 Presseskabte vs. kommunikationsskabte nyheder
◦ Højeste bud: 1 pct. 99 pct.

◦ Typiske bud: 20 pct. 80 pct. 

◦ Laveste bud: 40 pct. 60 pct.

 ”enighed om, at det materiale, som regionerne sender ud,                           
i helt overvejende grad sætter regionen i et positivt lys.                       
Nogle Journalister kan slet ikke nævne eksempler på 
pressemeddelelser, som omtaler negative forhold i                         
regionen eller divergerende ytringer om den politiske                         
substans, mens andre siger, det sker yderst sjældent.”



Hvad kan være kilder til normativ styring af 
kommunikation

 Udgangspunkt: Kommunikatørerne er

◦ a) ansat i den offentlige sektor i et retssamfund og 

◦ b) kommunikerer i forhold til den demokratiske offentlighed

 De grundlæggende samfundsmæssige og demokratiske 
værdier som a) demokrati bygger på og b) de værdier 
journalistik og især public service journalistik bygges på:

◦ Ytringsfrihed

◦ Åben adgang til information

◦ Upartiskhed

◦ Alsidighed

◦ …



Mere specifikt – ansat i retsstat:

 Kommunikationsansatte i kommuner, regioner og staten er helt 
almindelige offentligt ansatte og dermed underlagt 
forvaltningsloven og de almindelige forvaltningsretlige 
grundsætninger, eksempelvis: at de ansatte skal sørge for at en 
sag belyses tilstrækkeligt, at der ikke må tages uvedkommende 
hensyn eller inddrages usaglige kriterier, og at der ikke må ske 
forskelsbehandling.

◦ De vigtigste sider af en sag skal kommunikeres og ikke kun dem som 
flertallet, borgmesteren, udvalgsformanden, administrative chefer eller andre 
magthavere er enige i eller synes om.

◦ Synspunkter, data, informationer mm. skal udvælges ud fra saglige og faglige 
kriterier og kommunikeres, selv om de kan være til gene for magthaverne og 
til gavn for oppositionen/kritikere.  

◦ Der er ikke lovhjemmel til at ansætte særlige rådgivere andre steder end i 
toppen af ministerierne. Derfor bør alle andre kommunikationsfolk se sig som 
ansat af ministeriet, regionen og kommunen – og følgelig kommunikere på 
vegne af og for ministeriet, regionen og kommunen – og følgelig heller ikke 
fungere som de-facto PR-bureau for ministeren, regionsformanden, 
borgmesteren administrative eller andre magthavere.



Mere specifikt – demokratisk offentlighed:

 I praksis er der i kommunikationen fra kommuner og 
regioner en massiv overvægt af magthavere 
regionsformænd, borgmestre, udvalgsformænd mm.

 Oppositionen i kommunerne og regioner er generelt langt 
svagere end oppositionen på Christianborg:

◦ Deltidspolitikere

◦ Stort set ingen støtte til politikere og partigrupper

 I Folketinget gives kontorer, støtte til sekretariatsbistand osv.

◦ Langt lavere partistøtte til partiorganisationerne

 30 kr. pr stemme ved folketingsvalg mod 6,75 kommunalt.



Public Service som inspiration?

§ 10. Den samlede public service-virksomhed skal via 
fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske 
befolkning et bredt udbud af programmer og 
tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, 
undervisning, kunst og underholdning. Der skal i 
udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og 
mangfoldighed. Ved programlægningen skal der 
lægges afgørende vægt på hensynet til informations-
og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal 
der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. 
Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang 
til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal 
endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og 
dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere 
afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og 
give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden 
af kulturinteresser i det danske samfund.



Nøgleordene i § 10:

 alsidighed og mangfoldighed

 hensynet til informations- og ytringsfriheden

 saglighed og upartiskhed

 sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation

 Af public service journalistik kan kommunikation især lære:

◦ Kommunikationens mål er, at sikre befolkningen væsentlig og alsidig 
samfundsinformation

◦ Kommunikative valg skal være præget af saglighed og faglighed

◦ Kommunikationen skal sikre balance mellem partier og mellem ”regering” og 
”opposition”

◦ Kommunikationens mål er alsidighed og mangfoldighed: at alle eller mange 
sider af en sag kommunikeres



Hvad sikrer etik?



Hvordan sikres god offentlig kommunikationsskik?

 Det er ikke den enkelte medarbejders ansvar at reglerne for god offentlig 
kommunikationsskik følges. Det er et politisk, organisatorisk og 
ledelsesmæssigt ansvar.

 Det relevante politiske organer eksempelvis regionsråd eller 
kommunalbestyrelse bør vedtage retningslinjer for kommunens 
kommunikation – en kommunikationspolitik.

 Kommunikationspolitikken bør udstikke klare etiske retningslinjer og 
placere det organisatoriske og ledelsesmæssige ansvar for 
kommunikationspolitikken, herunder retningslinjer for hvordan 
kommunikationsmedarbejdere skal reagere, hvis de oplever pres fra 
politikere, administrative chefer eller eksterne aktører.    



Konklusioner
 Betydningen af de særlige rådgivere er ekstremt overdrevet – et gammelt, 

marginalt og ikke særligt vigtigt fænomen

 Fokus på det statslige niveau overser, at den offentlige sektor primært er 
decentral og at langt hovedparten af de politiske beslutninger, som berører 
borgernes hverdag fortages lokalt

 Kommunikationsfolk kan potentielt overtage den demokratiske samtale 
fuldstændigt – kommunikatørerne kommunikerer med hinanden hen over 
hovedet på alle andre aktører: politikere, borgere, ledere af 
interesseorganisationerne

 Men måske er det uden reel betydning for den førte politik eller valg – ingen 
evidens eller effektstudier

 Der kan udvikles retningslinjer for kommunikation med inspiration fra 
forvaltningslov og public service

 Det virkelige problem er:

◦ De overbebyrdede politikere og andre ledere

◦ De overbebyrdede journalister

◦ Eksplosionen i kommunikationsmedarbejdere

 Det farlige er ikke fyrsten – men hærskaren af….



Ledende embedsmænd:

Rådgive ministeren både om

faglighed og politik, men kun

handle fagligt - ikke politisk,

det er politikerens opgave             Politik     

+ faglighed

99 procent faglighed

De særlig rådgivere?
- udvælges af minister
- går med minister
- men i øvrigt ansat som
almindelige   embedsmænd. 
Underlagt departementschef
og alle almindelige 
forvaltningsretlige regler











Er arbejdsmarkedspolitikken rationel?








