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DANMARK ER ET HELDIGT land. Selv om vi kun er 5,8 millioner indbyggere, kan vi glæde os over et 

pluralistisk medielandskab med et væld af forskellige udgivelser, der er optaget af at oplyse borgerne 

til kvalificeret deltagelse i et levende demokrati. 

Tilmed skyder der i disse år nye medier op med samme ambition. Zetland og Føljeton er 

nyetablerede eksempler på rent digitale medier, der leverer oplysende og indbliksgivende 

journalistik, og om kort tid lancerer JP/Politikens Hus et ambitiøst nyt medie, Format, der målrettet 

går efter at oplyse yngre målgrupper på de mobile platforme.  

Det giver ikke sig selv, at et lille sprogområde har et så stort udvalg af medier. Og det giver slet ikke 

sig selv, at opgaven i vid udstrækning løses af civilsamfundet i kraft af private og frie medier, der 

lever og ånder for folkeoplysning og således bidrager substantielt til det, der med et britisk udtryk 

kaldes public service. 

En stor del af de private og frie medier er tilmed fondsejede og har dermed ikke andre formål end 

selve oplysningsvirksomheden.  

Det er ikke tilfældigt, når den strategiske målsætning for JP/Politikens Hus er at være »leverandør af 

uafhængig oplysning til borgerne om samfundet«, som det hedder i vores netop vedtagne 2020-

strategi. Det er selve kernen i vores virke. 

Ud over at være udstyret med en lang række medier, der ikke har andre formål end at drive 

oplysningsvirksomhed, har vi i Danmark en i international sammenhæng enestående struktur, hvor 

de fleste medier er underlagt medieansvarsloven og har forpligtet sig til at overholde de vejledende 

regler for god presseskik og følge Pressenævnets kendelser.  

Det giver en stærk etik og selvjustits i medierne og en stor sikkerhed for, at klager over 

journalistikken får en saglig behandling. 

VI KAN SAMTIDIG glæde os over, at vi har et af de stærkeste uddannelsessystemer for journalister. 

Udover Danmarks Medie- og Journalisthøjskole uddanner både Syddansk Universitet og Roskilde 

Universitet journalister.  

Og med Pressens Uddannelsesfond, der står for den løbende efteruddannelse af journalister, har vi i 

international sammenligning et af de bedst fungerende systemer for journalistisk 

kompetenceudvikling. 

Realiteten er, at de frie og private danske publicistiske medier står på et stærkt fundament af stor 

faglighed, stærk integritet og sunde oplysningsværdier. Og med en indædt vilje og lyst til at 

understøtte den demokratiske debat med præcise og verificerede oplysninger. 

Ved at lade al information flyde frit og uredigeret har Facebook og Google i imponerende grad 

formået at lukrere på brugernes lyst til at stille deres indhold til rådighed – dertil deres tid 

Lysten til at bistå offentligheden med korrekte oplysninger er ikke blevet mindre den seneste tid. 

Med det amerikanske valg som det tydeligste eksempel står det klart, at den bevidste og kyniske 

spredning af misinformation nu har nået et omfang, der påvirker den demokratiske proces i betydelig 

grad. En omfattende analyse foretaget af mediet BuzzFeed dokumenterede, at falske nyhedshistorier 



havde markant større læserengagement i løbet af det amerikanske valg end sande nyhedshistorier 

fra etablerede medier. 

På sociale medier har al indhold samme status 

Selv om falske nyheder ikke hidtil har været et stort problem i en dansk kontekst, er der ingen tvivl 

om, at sociale medier som Facebook og YouTube har skabt mulighederne for at sprede falsk 

information i et omfang, der ikke tidligere er set. 

Ved at lade al information flyde frit og uredigeret har Facebook og Google i imponerende grad 

formået at lukrere på brugernes lyst til at stille deres indhold til rådighed – dertil deres tid. Ikke blot 

brugerne, men også medierne og politikerne har stort set ukritisk stillet indhold til rådighed for både 

Facebook og Google. Dermed har begge parter ladet deres indhold og informationer indgå i en sump, 

hvor der ikke gøres forskel på godt og skidt. Og hvor der ikke gøres forskel på sandt og falsk. 

HVERKEN GOOGLE eller Facebook har kapaciteten – og tydeligvis heller ikke viljen – til at sikre, at de 

informationer, de spreder, er verificeret. For dem er alt indhold den samme pærevælling. 

Man kan undre sig over, at seriøse publicister og politikere har ønsket at lade deres indhold og 

informationer flyde rundt blandt skidt og kanel. Og ligeledes kan man undre sig over, at 

annoncørerne har accepteret at få deres annoncer eksponeret sammen med misinformation og 

propaganda – og dermed at være med til at finansiere aktiviteter af tilsvarende karakter. 

Forklaringen er selvfølgelig den enkle, at de sociale medier grundlæggende er et fantastisk gode for 

et åbent og frit informationssamfund.  

Selvfølgelig skal vi være en del af det. Men det står til gengæld nu lysende klart, at de publicistiske 

medier skal være meget dygtigere til at markere forskellen på deres indhold og det indhold, der 

flyder uredigeret rundt på de sociale medier. Ikke alt indhold er af samme beskaffenhed. Der er 

forskel på fakta og løgn. På sandt og falsk. 

Vi har brug for en balance mellem statsmedierne og de frie medier 

Og netop her er der en enorm mulighed for de publicistiske medier i disse år. I takt med at det står 

stadig klarere for brugerne, at Google og Facebook ikke evner at markere forskel på ret og vrang, har 

de publicistiske medier muligheden for at træde i karakter.  

Publicistiske medier har en stor opgave 

De publicistiske medier skal til gengæld være dygtigere til at vise brugerne, at deres indhold er 

redigeret af mennesker med høj faglighed og stor integritet. Og de skal være meget bedre til at vise, 

at deres indhold er både præcist og verificeret. 

Evner de det, skal resultaterne nok komme, akkurat som vi i øjeblikket oplever det i USA. Ved 

udgangen af juni nåede New York Times op på 2,3 millioner rent digitale abonnenter. Det er en 

stigning på 63 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Samtidig melder medier som Washington 

Post, Wall Street Journal og The New Yorker om massiv fremgang i antallet af digitale abonnenter. 

Appetitten på troværdig journalistik og indhold, man kan stole på, er større end længe. 

Indhold er heldigvis også blevet omdrejningspunktet i den mediepolitiske debat. Kulturminister 

Mette Bock har sat en klar og tydelig indholdsdagsorden, som man kun kan bifalde, når man anser 

det for sin fornemste opgave at bidrage til et stærkt dansk demokrati med indhold og oplysning af 

højeste karat. 

Desto lykkeligere var det at høre kulturministerens konklusion, da hun i foråret gav startskud til en 

møderække om borgernes ønsker til udviklingen. På et debatmøde i Odense sagde ministeren:  

»Jeg mener, det er en myte, at det kun er statsejede medier, som kan levere public service med 

indhold og kvalitet. Det er der rigtig mange andre, som også kan. Det afgørende er som sagt ikke, 

hvem der leverer, men om indholdet har en kvalitet og en karakter, som gør, at det er noget indhold, 

som vi vil have prioriteret«. 



På selvsamme møde blev det i øvrigt med tydelighed dokumenteret, at brugerne – især de yngre – i 

stadig mindre omfang bruger de licensfinansierede medier og i stadig større omfang placerer deres 

medieforbrug hos andre medier. Ikke mindst fordi kvaliteten opleves højere andre steder. Alene i 

2016 faldt tv-forbruget i Danmark med 9 pct. Og for de 15-29-årige var faldet på mere end 25 pct. 

MED ANDRE ORD: Det bliver stadig tydeligere, at de 4 milliarder licenskroner forsøger at løse et 

problem, som i høj grad allerede er løst. Ikke mindst af de uafhængige danske medier, der hver dag 

producerer væsentligt mere indhold af public service-karakter, end statens medier gør. 

Vores største ønske er at få lov til at stille netop dette indhold til rådighed for danskerne, og at 

statens medier ikke bruger licensmidler til at spænde ben for denne oplysningsindsats. 

Hvad mener jeg med det? 

Internettet skabte fundamentale ændringer 

Lad os spole tiden tilbage. Indtil begyndelsen af dette årtusinde var det danske medielandskab opdelt 

i to. På den ene side havde vi nyhedsformidlingen på radio og tv, som staten i realiteten havde 

monopoliseret med DR og TV 2. På den anden side havde vi den trykte presse, som staten holdt sig 

ude af, og som var karakteriseret af et pluralistisk og mangfoldigt ejerskab. Det var den trykte presse, 

der leverede stort set al original nyhedsjournalistik, som statens medier efterfølgende 

videreformidlede eller kopierede. 

Internettets komme skabte en række fundamentale forandringer i medieforbruget. Med stor 

investeringslyst og engagement kastede de danske dagbladshuse sig over de digitale muligheder og 

udviklede stærke digitale udgaver. Forventningen var i mange år, at det hurtigt voksende digitale 

nyhedsforbrug ville skabe mulighed for et digitalt annoncesalg, som kunne bidrage substantielt til at 

finansiere journalistikken og mindske behovet for, at brugerne betalte for journalistikken. 

Den tese holdt ikke. Især ikke da de store amerikanske teknologivirksomheder gik om bord i det 

danske annoncemarked. I løbet af få år gjorde Google og dernæst Facebook så stort indhug i 

annonceomsætningen i Danmark, at de danske medievirksomheder ikke længere kunne forlade sig 

på en strategi, hvor annoncer i høj grad skulle finansiere journalistikken. Tilmed måtte danske 

medievirksomheder leve med ulige konkurrencevilkår, idet både Google og Facebook med stor omhu 

placerede omsætningen i lavskatlande. 

Med satsningen på tekstbaserede nyheder gik DR i direkte konkurrence med avisernes digitale 

indholdstjenester 

Med den benhårde konkurrence om annoncekronerne måtte danske medier i højere grad finansiere 

journalistikken gennem brugernes betaling for indholdet, akkurat som tilfældet var med de trykte 

aviser. Selv om man i en årrække havde foræret journalistikken væk, var der stor tiltro til, at 

danskerne ville betale for indholdet. Ikke mindst fordi danskerne traditionelt har haft stor 

betalingsvillighed, når det gælder journalistisk indhold. 

Da aviser som Politiken, Berlingske, Kristeligt Dagblad, Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten for 5-6 

år siden lancerede digital indholdsbetaling, var det med stor optimisme. Men de havde gjort regning 

uden vært. 

STORT SET SAMTIDIG med at en lang række danske aviser introducerede digital indholdsbetaling, 

valgte DR at gennemføre en voldsom opgradering af den tekstbaserede journalistik på dr.dk.  

DR pumpede betydelige ressourcer i satsningen og rekrutterede samtidig en række af dagbladenes 

stærkeste digitale profiler. Ofte til lønninger, som de private medier ikke kunne konkurrere med. 

Med satsningen på tekstbaserede nyheder gik DR i direkte konkurrence med avisernes digitale 

indholdstjenester. Ikke nogen svær kamp, al den stund DR ikke tog betaling for indholdet, mens de 

private medier var tvunget til det. 



Oven i købet var en meget stor del af indholdet mere eller mindre direkte kopieret fra aviserne, som 

altså måtte opleve, at de først havde finansieret journalistikken og dernæst, når de forsøgte at få 

brugerne til at betale for indholdet, måtte se det blive foræret væk på dr.dk. 

Igennem en længere periode forsøgte dagbladene at tale til fornuften i DR’s ledelse.  

Jeg har deltaget i flere møder med DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, hvor vi forsøgte at 

forklare hende, at det var aldeles uhensigtsmæssigt at bruge tvangsopkrævede licensmidler på at 

underminere civilsamfundets medier.  

Vi slog i stedet til lyd for, at DR skulle bruge ressourcerne på opgaver, som ikke i forvejen blev løftet 

mindst lige så godt af andre. Men det vandt ingen lydhørhed. Tværtimod var DR’s ledelse 

udelukkende optaget af at styrke sin egen position og så det ikke som sin opgave at bidrage til et 

mangfoldigt medielandskab. Manglen på publicistisk forståelse var bedrøvelig. 

Hvis målet var at styrke statsmediernes dominans, lykkedes det. 55 procent af de journalister, der 

arbejder for landsdækkende medier, er i dag ansat hos statens medier, mens blot 45 procent er ansat 

hos de private medier. For blot få år siden var det lige omvendt. 

Uanset alle besværgelser om armslængdeprincipper er det grundlæggende usundt, at 

statskontrollerede medier dominerer nyhedsformidlingen. Sunde demokratier er karakteriseret ved 

et pluralistisk og mangfoldigt landskab af økonomisk bæredygtige medier, der er helt uafhængige af 

politiske interesser. 

Derfor er tankerne om en privatisering af TV 2, som i øjeblikket synes at vinde tilslutning, et skridt i 

den rigtige retning. Og det samme er den klare markering af, at det ikke kun er statsejede medier, 

som kan levere public service med indhold og kvalitet. 

De danske mediepolitikere fortjener samtidig anerkendelse for at have forstået behovet for at 

beskytte den publicistiske mangfoldighed og sikre, at balancen mellem statens og civilsamfundets 

medier ikke tipper så meget, at den ikke kan genoprettes. 

Hvad DR angår, er det vigtigt for mig at fastslå, at jeg anser DR for at være en uundværlig og 

samfundsbærende institution, som spiller en afgørende rolle for oplysning og kultur.  

Men vi har brug for et DR, der ikke ser dominans som sit primære mål. Og et DR, som ikke er optaget 

af at tromle de frie og private, men er fokuseret på at løse de opgaver, som civilsamfundets medier 

ikke løser. 

Vi har brug for en balance mellem statsmedierne og de frie medier, som sikrer, at de ikke står i vejen 

for hinanden, men supplerer hinanden i bestræbelserne på at skabe oplyste borgere. 

Offentlighedens behov for præcise og verificerede oplysninger fra troværdige medier har sjældent 

været større end nu. Vi er i Danmark i den heldige situation, at civilsamfundet brænder for at bidrage 

til opgaven. Og har evnerne til det. 

Jeg mindes ikke at have oplevet en kampgejst blandt de uafhængige danske medier som den, jeg 

oplever nu.  

Og jeg mindes ej heller at have oplevet en større bevidsthed om det ansvar, der påhviler os.  

Vi er klar til tjeneste.  

Offentlighedens tjeneste. 

 


