Kronik: De folkevalgte er en trussel mod folkestyret
I landene vi normalt sammenligner os med, er der stor politisk opbakning til at støtte
medierne økonomisk for at sikre et mangfoldigt medieudbud og gavne den
demokratiske debat. I Færøerne er politikernes manglende vilje til at støtte de
færøske medier årsag til den sikre avisdød og underminerer den demokratiske debat.
Af Liljan Weihe

De færøske medier står overfor tre store udfordringer: For det første er samfundet lille,
hvilket gør det svært for journalister at udføre kritisk journalistik, da de ofte har en eller
anden form for personlig relation til magthaverne. For det andet er selvsamme
magthavere ikke blege for at angribe journalisterne personligt, hvis de bliver udsat for
kritisk journalistik. Og for det tredje er medierne i Færøerne hårdt spændt for økonomisk,
da der ikke findes nogen offentlig finansiel støtte, og fordi kritiske artikler kan resultere i
mistede annonceindtægter, som aviserne er så dybt afhængige af.

Der findes ikke nogen umiddelbar løsning på den første udfordring. Samfundet har nu
engang den størrelse det har, og det må journalisterne indrette sig efter. Den eneste
løsning på magthavernes angreb på journaliststanden er en holdningsændring, hvilket
tager tid, mens den tredje udfordring kan løses med politisk vilje.

Medier og demokrati
Medier og demokrati er uløseligt forbundet. Forfatteren af USA‟s
Uafhængighedsdeklaration og senere USA‟s 3. præsident, Thomas Jefferson, sagde
tilbage i 1787, at ”hvis det var overladt til mig at bestemme, om vi havde en regering
uden aviser eller aviser uden regering, ville jeg ikke tøve med at foretrække det sidste”.

Men så enkelt er det jo ikke. Vi kan ikke bare sådan uden videre aftage vores regering. Vi
må i stedet indse, at medierne og de politiske institutioner er gensidigt påvirkede.
Medierne er en forudsætning for demokratisk styring af et moderne og komplekst
samfund som det færøske. Et moderne demokrati, som det færøske ønsker at være,
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forudsætter, at medierne kan holde magthaverne i skak. At medierne agerer demokratiets
vagthund for befolkningen.

Ingen dokumenteret viden
Journalisterne Grækaris Magnussen og Øssur Winthereig indleder bogen Skyd
journalisten med påstanden: ”Færøske medier udfører alt for lidt undersøgende
journalistik. Går for lidt i dybden. Er for ukritiske og overfladiske.” En påstand som
færøske journalister gang på gang får skudt i skoene. En påstand, der er baseret på
gætterier. Det færøske medielandskab er uudforsket, og der findes ganske enkelt ingen
undersøgelser, der underbygger påstanden. I hvert fald ikke offentligt tilgængelige
undersøgelser.

Jeg har derfor, i forbindelse med min specialeafhandling, valgt at undersøge
nyhedsdækningens forfatning i de to største aviser, Dimmalætting og Sosialurin, samt
hvilke konsekvenser nyhedsdækningen har på den demokratiske debat og derved på
demokratiets tilstand. Min hensigt med undersøgelsen er at skabe ny og dokumenteret
viden om nyhedsdækningen i Færøerne, så debatten om mediernes fremtid i Færøerne kan
bygge på et mere informeret grundlag.

Mikrofonholder
Min undersøgelse viser, at nyhedsdækningen i høj grad lider under det økonomiske pres
aviserne er underlagt. Aviserne er fyldt med discountjournalistik. Discountjournalistik er
som ordet antyder, billigt produceret journalistik, der er baseret på en enkelt eller få
kilders udtalelser, der refereres i aviserne uden kildekritisk eftersyn. Journalistik på
kildernes præmisser. Over 80% af nyhedsdækningen i de to aviser bærer præg af at være
discountjournalistik.

Denne form for journalistisk viser sig særlig problematisk i forhold til den demokratiske
debat, hvis den eneste kilde i en artikel er en politiker eller en anden form for magthaver.
Undersøgelsen viser, at dette er gældende i en tredjedel af den samlede nyhedsdækning.
Pressen agerer i højere grad mikrofonholder for magthaverne end demokratiets vagthund
for befolkningen, så påstanden i citatet fra Skyd journalisten skyder desværre ikke helt
ved siden af. Men det er efter min mening ikke journalisternes skyld.
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Annoncørernes magt
Aviserne i Færøerne er dybt afhængige af annonceindtægter. Annoncørerne betaler
aviserne for adgangen til publikum. Det betyder, at annonceindtægterne er direkte knyttet
til oplagstallet og det anslåede læsertal. Høje salgstal medfører flere annonceindtægter, og
derfor vægtes læsertallet højt hos aviserne. Journalistikken er med andre ord underlagt
markedets og folkeflertallets godkendelse.

Den franske filosof, antropolog, sociolog m.m. Pierre Bourdieu påpeger, at denne
kommercialisering af medierne medfører, at aviserne forsøger at øge læsertallet ved at
”… henlede opmærksomheden på hændelser, der er egnet til at interessere alle...”
Aviserne ændrer redaktionel praksis og prioriterer den let fordøjelige eller kulørte nyhed,
der appellerer til en bred skare af befolkningen og sælger godt.

I min undersøgelse kommer dette tydeligt til udtryk i Sosialurin, hvor kulørte og let
fordøjelige nyheder prioriteres på bekostning af samfundsrelevante nyheder. I
Dimmalætting er det modsatte tilfældet. Dimmalætting prioriterer nyheder med
samfundsbetydning, mens kulørte og let fordøjelige nyheder er nærmest ikke eksisterende
i avisen. Men så har avisen derimod også haft røde tal på bundlinjen i en årrække.

Det er medierne, der, gennem nyhedsformidlingen, konstruerer den virkelighed som
borgerne tager stilling ud fra. Når medierne vælger at prioritere kulørte eller let
fordøjelige nyheder, holder de samtidig relevante informationer på afstand. Informationer
som borgere i et samfund bør være i besiddelse af for at udøve sine demokratiske
rettigheder.

En anden konsekvens af kommercialiseringen af medierne er, at annoncørerne får direkte
redaktionel indflydelse. Da aviserne er så dybt afhængige af annoncørerne, kan det med
god grund frygtes, at de ikke ønsker at fremstille annoncørerne i et dårligt lys.

I demokratiets navn
De færøske aviser, styres i så høj grad af økonomiske interesser, at det påvirker
nyhedsdækningen, og det er en udfordring for demokratiet. Bourdieu advarer kraftigt
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imod mod den øgede kommercialisering af medierne. Han mener, at ikke blot kan man,
men man skal i demokratiets navn kæmpe imod læsertalslogikken.

Avisernes afhængighed af annoncørerne kan mindskes med statslig støtte. Samtidig kan
offentlig mediestøtte øge om medieudbuddet, så både borgere, politikere og journalister
kan debattere og handle på så informeret et grundlag som muligt. Som den norske
medieforsker Sigurd Allern påpeger:
”Hvis pressen skal kunne varetage rollen som demokratisk informations- og
kommunikationskanal, er det en betingelse, at ’aviskoret’ består af mange og ulige
stemmer, politisk såvel som kulturelt. Et differentieret medielandskab tjener demokratiet.
Det er også hovedargumentet for, at mediestøtte er etableret i Norge og Sverige – en
ordning, der bryder med den nyliberale ideologi om, at frie markedskræfter er den
sikreste basis for mangfoldigheden.”

Indførelse af mediestøtte i Færøerne ville med andre ord gavne demokratiet, men det
kræver politisk vilje. En vilje, der tilsyneladende ikke er tilstede blandt de færøske
folkevalgte. Det ser jeg som den største udfordring for færøsk presse og for udviklingen
af et moderne demokrati. Med andre ord, er demokratiet en trussel mod demokratiet. De
folkevalgte er en trussel mod folkestyret.

Det er et krav fra Journalistiks side, at jeg formidler specialet til en bredere offentlighed
uden for universitetsverdenen. Jeg har valgt at skrive en kronik til Dimmalætting, som er
Færøernes største avis. Kravene til kronikken er som chefredaktør Brynhild Thomsen
definerer dem, at kronikken skal være mellem 7000 og 8000 tegn inklusiv mellemrum.
Kronikken skal fremlægge en tese som der siden argumenteres for. Min kronik tæller
7337 tegn inklusiv mellemrum og blev bragt i avisen 31. august 2011.
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1. Indledning
Færøske medier udfører alt for lidt undersøgende journalistik. Går for lidt i
dybden. Er for ukritiske og overfladiske.

Det er (i min oversættelse til dansk) den indledende sætning i bogen Skjót journalistin, på
dansk Skyd journalisten, som de to journalister Grækaris Djurhuus Magnussen og Øssur
Winthereig udgav tilbage i 2003. Videre skriver de to journalister i forordet:
Sådanne udsagn kender du. Udsagn, som måske i alt for stor udstrækning er
sande. Vi ser nemlig forsigtige og til tider frygtsomme medier, når det handler
om sager af alvorlig karakter, der burde få en kritisk behandling. Forholdene er
små, og er du ikke fætter eller kusine til en af dem, der er viklet ind i sagen, ja, så
ser du fodbold sammen med hende eller ham. (Magnussen & Winthereig 2003:
7)

Men hvis de færøske journalisterne tør stille kritiske spørgsmål til magthaverne, vender
magthaverne skytset mod den enkelte journalist i stedet for at forholde sig til sagen. De
‟skyder journalisten‟.
Tilbage i sommeren 2002 havde færøsk fjernsyn1 et kritisk indslag om daværende
lagmand Anfinn Kallsberg fra Folkeflokken2. Beskyldninger var kommet frem om, at
lagmanden, som er revisor, nogle år forinden uretmæssigt havde overført ca. 900.000 kr.
til eget firma. Efter indslaget fik daværende direktør for færøsk fjernsyn, Mikkjal
Helmsdal, en opringning af en alt andet end tilfreds lagmand. Lagmanden kritiserede
nyhedsdækningen i fjernsynet og tilføjede, ”at det kunne være uheldigt for dem, nu
fjernsynets fremtid skulle behandles på politisk niveau”. Direktøren opfattede lagmandens
udtalelser som en trussel mod fjernsynet og direkte indblanding i fjernsynets redaktionelle
arbejde. Direktøren lod sig dog ikke påvirke af truslerne. (Magnussen & Winthereig
2003: 9)

1

Indtil 2005 var færøsk public service radio og fjernsyn to adskilte institutioner, Útvarp Føroya og
Sjónvarp Føroya. I dag er de samlet i én institution, Kringvarp Føroya.
2
Fólkaflokkurin er det færøske folkeparti. Partiet er højreorienteret og søsterparti til Det Konservative
Folkeparti i Danmark. Jeg giver en nærmere indføring i færøske samfundsforhold, herunder det politiske
landskab, i kapitel 3.
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I dag, ni år senere, er sådanne trusler stadig dagligdagskost for de færøske medier og
journalister. Heini Gaard, journalist på Færøernes største avis Dimmalætting, skriver i en
artikel fredag 8. juli 2011 om Sambandspartiets3 færøske folketingsmedlem, Edmund
Joensens, udgifter til konsulentbistand. Edmund Joensen får hvert år næsten 1,4 mio.
kroner i gruppestøtte, ligesom de øvrige nordatlantiske mandater og løsgængere i
Folketinget.4 Af dem har han brugt næsten 800.000 kroner til konsulentbistand i øvrigt
samt advokatbistand. Det er langt mere end de andre løsgængere og partier bruger på
konsulentbistand. Heini Gaard spørger Edmund Joensen, hvad han har brugt de cirka
800.000 kroner til, men det vil folketingsmedlemmet ikke svare på i artiklen. I stedet
svarer Edmund Joensen igen i et læserbrev mandag 11. juli 20115, hvor han ‟skyder
journalisten‟. Underrubrikken i læserbrevet lyder:
Lederen6 i den færøske bladverden, Heini Gaard på Dimmalætting, har skrevet
en manipulerende og sjofel artikel.

Læserbrevet fortsætter med udtalelser som ”denne fornærmede mand ville have noget at
vide om mit regnskab på Christiansborg” og ”Det er skræmmende, at en journalist på en
færøsk avis får lov til at te sig på denne måde – at manipulere sandheden og servere
usandheder for læseren.”

Disse eksempler er blot to af de utallige eksempler på, hvordan færøske magthavere går
efter medierne og enkelte journalister, truer dem og boykotter dem. En pluralistisk og fri
presse er ikke noget, færøske politikere prioriterer. I Færøerne er der ingen mediestøtte
eller distributionsstøtte som vi kender det fra de øvrige nordiske lande. Færøernes radio
og fjernsyn får medielicens, men de øvrige medier får ingenting, hvilket aviserne flere
gange har vist sin utilfredshed med.
Vi i de private medier har påpeget, at det er betydeligt hårdere at udgive aviser i
Færøerne end i Danmark og Norge for eksempel. Her er ingen støtte, mens der i
de andre lande bliver givet en betydelig støtte til distribution. Distributionen af
aviserne til abonnenter er en stor udgiftspost hos de private medier.
3

Sambandsflokkurin er et liberalt parti med ønske om fortsat færøsk tilhørsforhold til Danmark. Søsterparti
til Venstre i Danmark.
4
Folketingsgrupper på under fire mandater og løsgængere får dette beløb i gruppestøtte om året. Se
http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/Copy%20of%20Folketingsgrupperne.aspx
5
Ingen færøske aviser udkommer i weekenden.
6
Oversat fra “Oddviti”, som betyder leder eller frontfigur i mere sarkastisk tone. Heini Gaard er journalist
hos Dimmalætting og redaktør på avisens weekendtillæg Punktum.fo.
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Noget andet, der kommer tydeligt til udtryk er, at når det handler om formidling
af oplysninger på hjemmesider, så sidder det offentlige og offentlige
aktieselskaber på otte af de ti mest læste hjemmesider.
Det er en forhindring for, at de private medier kan konkurrere på det område, og
det er på en eller anden måde også en ensretning af samfundet. Andre steder
sidder diktaturer på medierne, men det gør det ikke hos os. Formelt. Reelt gør
det det, fordi det offentlige holder liv i disse hjemmesider og forhindrer fair
konkurrence på området.

Citatet ovenfor er fra lederen i Dimmalætting fredag den 4. februar 2011, hvor avisen7 gør
tydeligt opmærksom på sin utilfredshed med forvaltningen af medierne i Færøerne.

1.1 Problemfelt
I indledningen har jeg skitseret de største udfordringer færøsk presse står overfor.
Samfundet er lille, så det kan være svært for journalister at udføre kritisk journalistik, da
de ofte har en eller anden form for personlig relation til magthaverne. Dernæst er
magthaverne ikke blege for at angribe journalisterne personligt, hvis de alligevel tager sig
den frihed at være kritiske. Sidst men ikke mindst er medierne i Færøerne ringe stillet
økonomisk, fordi der ikke er nogen form for finansiel støtte, og fordi kritiske artikler kan
og har i flere tilfælde resulteret i mistede annonceindtægter, både fra private
virksomheder og fra det offentlige. Man kan med god grund frygte, at forholdene færøske
medier arbejder under har en negativ virkning på den journalistiske kvalitet i
nyhedsdækningen. Det kan i sidste ende udgøre et demokratisk problem, da grundstenen
under et velfungerende demokrati, er en velfungerende presse.
Forfatteren af USA‟s Uafhængighedsdeklaration og senere USA‟s 3. præsident, Thomas
Jefferson, sagde tilbage i 1787, at ”hvis det var overladt til mig at bestemme, om vi havde
en regering uden aviser eller aviser uden regering, ville jeg ikke tøve med at foretrække
det sidste” (Hjarvard 1995: 18). Thomas Jefferson opfattede medierne og de politiske
institutioner som to adskilte størrelser. Stig Hjarvard, professor ved Institut for Medier,
Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet, mener, at medierne og de politiske
institutioner er gensidigt påvirkede. Medierne er en forudsætning for demokratisk styring
af et moderne og komplekst samfund som det danske (Hjarvard 1995: 18). Hjarvard har i

7

Skribenten af lederen er ikke navngivet. Ansvarshavende redaktør er Árni Gregersen og chefredaktør er
Brynhild Thomsen.
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sin rapport Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati fra 1995 fokus på Danmark
og danske forhold, men denne sammenhæng mellem medier og demokrati er også
gældende i det færøske samfund, på trods af forskelligheder i de to samfund.8

Et moderne demokrati, som det færøske ønsker at være, forudsætter, at medierne kan
holde magthaverne i skak. Medierne bliver ofte kaldt Den Fjerde Statsmagt. I det ligger,
at medierne skal agere demokratiets vagthund for befolkningen. Men med de forhold
færøske medier arbejder under kan det frygtes, at nyhedsdækningen er præget af
mikrofonholderi og discountjournalistik.9 Journalisterne har måske hverken ressourcer
eller mod til at være kritiske overfor magthaverne. Dertil kommer, at ledelsen i de enkelte
aviser kan frygte, at kritisk journalistik kan ramme dem økonomisk i form af tabte
annonceindtægter. (Bourdieu 1998: 84)

Mediernes betydning for demokratiet og forholdet mellem magthavere og journalister er
behandlet før. I stor stil. Men ikke i Færøerne og om færøske forhold. Der er, så vidt jeg
er orienteret, ikke lavet nogen undersøgelser af selve nyhedsdækningen i Færøerne. Hvis
der er, så er de i hvert fald ikke offentligt tilgængelige eller debatterede. Dernæst er der
heller ikke lavet nogen undersøgelser om, hvilken indflydelse nyhedsdækningen i
Færøerne har på demokratiets tilstand. Hallbera West, rådgiver i Industriens Hus i
Færøerne, lavede i sit speciale i Statskundskab på Københavns Universitet i 2004 en
analyse af medborgerskab i Færøerne. Jeg skal ikke komme ind på de nærmere detaljer i
specialet, men i perspektiveringen skriver hun:
Undersøgelser af for eksempel den politiske kultur på Færøerne, de færøske
medier og den offentlige meningsdannelse ville også være yderst interessante og
relevante, og ville skabe en større viden og forståelse for emner som demokrati
og medborgerskab på Færøerne. (West 2004: 11)

8

Der er selvfølgelig åbenlyse forskelligheder som størrelse og befolkningstal. Men den største forskel er, at
Færøerne ikke er en selvstændig stat. Færøerne har endnu ikke opnået uafhængighed af Danmark.
Styreformen er et såkaldt Hjemmestyre, hvor nogle sagsområder ligger hos den lovgivende forsamling i
Færøerne, Lagtinget, mens andre sagsområder, som eksempelvis udenrigsanliggender, stadig forvaltes af
Danmark. Dette vil jeg komme nærmere ind på i kapitel 3.
9
Discountjournalistik er billigt produceret journalistik, der ofte er baseret på en enkelt kilde eller en
skriftlig meddelelse som for eksempel en pressemeddelelse eller et rutinepræget researchinterview med en
kilde, som journalisten snakker med dagligt eller næsten dagligt. (Mogens Meilbys artikel
Discountjournalistik med en enkelt kilde på http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00115402
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Der findes ganske enkelt ikke særlig megen videnskabeligt funderet viden om hverken
medborgerskab, demokrati eller mediernes rolle i Færøerne. Det bekræfter en betænkning
om færøske medier, som blev overrakt til kulturminister Helena Dam á Neystabø fra
Javnaðarflokkurin10, 26. juli i år. I betænkningen står der:
Et er, at det færøske medielandskab er ungt i forhold til medierne i vores
nabolande, noget andet er, at der hidtil hverken er skrevet eller forsket noget
særligt i færøske medier. (Betænkning 2011: 5)

Derfor finder jeg det, som færing, yderst interessant at se nærmere på nyhedsdækningen i
Færøerne, for dernæst at analysere, hvilke konsekvenser den har for demokratiet.

1.2 Problemformulering
Min problemformulering er som følger:
 Hvordan er kvaliteten af nyhedsdækningen i de to største færøske aviser,
Dimmalætting og Sosialurin, og hvordan påvirker kvaliteten af
nyhedsdækningen samfundsdebatten og dermed demokratiet i Færøerne?

For at komme frem til en besvarelse af problemformuleringen, har jeg udarbejdet en
række underspørgsmål. Første del af problemformuleringen – hvordan er kvaliteten af
nyhedsdækningen i de to største aviser, Dimmalætting og Sosialurin – kan ikke besvares
uden først at redegøre for, hvad god nyhedsdækning er.
Anden del af problemformuleringen – hvordan påvirker kvaliteten af nyhedsdækningen
samfundsdebatten og dermed demokratiet Færøerne – kan ikke besvares uden først at
redegøre for journalistikkens betydning for demokratiet i bred forstand. Det kræver en vis
indføring i færøske samfundsforhold at forstå, hvilken politisk og journalistisk udvikling
Færøerne har gennemgået, og hvilke udfordringer samfundet står overfor i dag. Derefter
er det muligt at lave en analyse af om nyhedsdækningen i Færøerne er fordrende for
samfundsdebatten og demokratiet eller ej.

10

Javnaðarflokkurin er Færøernes socialdemokratiske parti og er for fortsat tilhørsforhold til Danmark. Se
kapitel 3 for en nærmere beskrivelse af det politiske landskab i Færøerne.
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For at nå frem til en endelig besvarelse af problemformuleringen, har jeg har stillet mig
følgende arbejdsspørgsmål:


Hvordan ser det politiske landskab ud i Færøerne, og hvilken rolle har medierne i
samfundet?



Hvilken betydning har journalistik for et moderne demokrati?



Hvordan er journalistik fordrende for den demokratiske debat?



Hvordan ser nyhedsdækningen ud i Færøernes to landsdækkende aviser,
Dimmalætting og Sosialurin, i en udvalgt uge?



Og udgør nyhedsdækningen et demokratisk problem for Færøerne?

1.3 Begrebsafklaring
Problemformuleringen og de stillede arbejdsspørgsmål indeholder en række begreber, der
kræver nærmere redegørelse. Først og fremmest bæres nyhedsdækningen i medierne af
journalistik.
Journalistik kan beskrives som metoder til hurtigt at finde og indsamle
oplysninger og meninger om begivenheder, fænomener og problemer samt til at
forarbejde dem til produkter i massemedier i form af rapporter, som
interesserer et større publikum og tilfredsstiller dets nysgerrighed eller behov for
ny viden. (Meilby 2004: 29)

Kvalitet handler om beskaffenhed, art og egenskab ved noget (Nudansk ordbog 1990).
Ordet kvalitet i problemformuleringen henviser til om journalistikken i Færøerne
indeholder de elementer, der præger god journalistik. Det er svært at give et endeligt bud
på en definition af god journalistik, men det forventes af journalister, at de er grundige,
kritiske, selvstændige og originale. Journalist og tidligere lektor ved Danmarks
journalisthøjskole Mogens Meilby referer i sin bog Journalistikkens grundtrin – Fra ide
til artikel fra 2004 til en rapport11 af journalistikforskerne Birgitte Boesen og Erik Lund,
der definerer de ideelle krav til journalister således:
Journalister skal informere om begivenheder og processer i samfundet og
formidle baggrunden herfor på en sådan måde, at begivenhederne opfattes i de
helheder de er en del af, og ikke som løse fragmenter. Desuden skal journalister
11

Få styr på udviklingen fra 1989.
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overvåge magthavere af enhver art og på publikums vegne afsløre magtmisbrug
og manipulation samt påpege uoverensstemmelse mellem udtalt hensigt og
faktisk adfærd. Endelig skal journalister stimulere til debat og fremme
opinionsprocesserne i samfundet ved at lade medierne spille en rolle som fora
for holdningsstof. (Meilby 2004: 28)

Dette er et opstillet ideal, men som i så mange andre sammenhænge, er der ofte langt fra
ideal til praksis. I kapitel 4 redegør jeg for forholdet mellem medier og demokrati og
opstiller nogle konkrete indikatorer for den demokratiske debats velbefindende.

Ordet nyhedsdækning betyder i forhold til min problemformulering alle nyheder i
aviserne, dog undtaget sportsnyheder. Jeg har valgt at undersøge den brede
nyhedsdækning, da alle nyheder – også de ikke-politiske og ikke-direkte
samfundsrelevante – er med til at danne det virkelighedsbillede som borgerne i Færøerne
agerer ud fra. Jeg redegør for mit valg af metode til indsamling af empiri i kapitel 2.

Et mere omdiskuteret begreb end demokrati findes næppe. Jeg har valgt ikke at inddrage
en længere diskussion af selve begrebet og forskellige demokratiopfattelser, men redegør
i kapitel 4 for min forståelse af demokrati. Demokrati skal i forhold til min
problemstilling forstås som de måder, hvorpå mennesker diskuterer, danner mening og
handler. (Hjarvard 1995: 5) Ud fra denne definition hviler demokratiet på den offentlige
meningsdannelse, som i høj grad præges af nyhedsformidlingen.

1.4 Afgrænsning
Jeg har valgt at undersøge nyhedsdækningen i de skrevne medier. Det er der flere årsager
til.

Undersøgelser lavet af professor Anker Brink Lund ved Copenhagen Business School
viser, at aviser er større leverandører af nyheder end radio og tv (Lund 2002: 23). Han har
i bogen Den redigerende magt fra 2002 indsamlet nyheder fra samtlige danske medier,
undtaget distriktsblade, fagblade, magasiner og internet, i en uge. Det indsamlede
materiale kan deles op i flere hovedtyper af nyhedsudbydere. Samlet kan udbyderne
sættes op i en pyramide, en nyhedspyramide, der viser hvilke medier, der leverer nyheder.
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Figur 1.1: Anker Brink Lunds nyhedspyramide (Lund 2002: 23)
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Pyramiden er opdelt efter, hvilke medier, der producerer flest egenhistorier. Ud fra
pyramiden er det tydeligt, at de fleste nyheder bliver skabt af de skrevne medier. Øverst i
pyramiden er radio og tv, der ikke har den store produktion af egenhistorier, men trækker
på de øvrige medier for nyhedshistorier.

Der foreligger ikke samme undersøgelser for færøske medier, men min formodning er, at
det også er tilfældet i Færøerne ud fra den betragtning, at det er langt dyrere at lave radioog tv-indslag på en nyhed end det er at skrive en artikel. Hermed er dog ikke sagt, at
færøsk tv og radio ikke laver egenhistorier og undersøgende journalistik, men antallet af
historier, må man formode, er færre end i de to største landsdækkende aviser. Derudover
kræver tv, at der er billeder til en given nyhed, hvilket ikke altid behøver være tilfældet i
de skrevne medier. Der er også praktiske problemer i at dække nyhedsdækningen i radio
og tv, da det kræver fysisk tilstedeværelse i Færøerne, fordi jeg ikke har adgang til
nyhedsudsendelserne på internettet. I den forstand er aviserne lettere tilgængelige for mig,
idet jeg befinder mig i Danmark.
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I Færøerne er der flere internetportaler, både landsdækkende og lokale, men jeg har valgt
ikke at undersøge nyhedsdækningen på disse portaler. Den mest besøgte færøske
internetside er portal.fo, der havde 76.793 brugere i uge 2912 i år. Færøernes teleselskab
Føroya Tele13 ejer nyhedsportalen, men det er avisen Sosialurin, der leverer nyheder til
siden. Færøsk tv og radios hjemmeside, kringvarp.fo, havde 14.410 brugere, mens avisen
Dimmalættings hjemmeside dimma.fo havde 5.931 brugere i samme uge.14 Jeg har valgt
at afgrænse mig fra disse internetportaler, da de i grove træk indeholder de samme
nyheder som aviserne og radio og tv – bare i web-format.

Internetportalerne, der ikke er baserede på de skrevne medier indeholder sjældent
redaktionelt stof. En meget besøgt internetportal er vagaportal.fo, der i udgangspunktet er
en lokalportal for øen Vágar. I uge 29 havde portalen 68.938 brugere.15 Portalen fungerer
dog mere som talerør for alle, der ønsker at ytre sig. Alle læserbreve og kommentarer
bliver videreformidlet på portalen uden redaktionel behandling. Når der en sjælden gang
imellem er redaktionelle tekster, forstået som eget produceret stof, på portalen, bærer
artiklerne præg af at være politiske kommentarer til fordel for politikerne eller andre
magthavere fra lokalområdet. Jeg har fravalgt denne type medier i min undersøgelse, da
jeg er interesseret i kvaliteten af nyhedsdækningen. Altså kvaliteten af selve det
journalistiske arbejde, den redigerede nyhed, som Anker Brink Lund definerer således:
At redigere betyder i sin grundform at gen-handle, det vil sige at ordne, sætte i
sammenhæng, bearbejde. Der er tale om processeer, hvori der indgår én eller
flere handlende, som mere eller mindre markant magter at sætte præg på
tekster i bred forstand, f.eks. en avisartikel, en meddelelse i radioen eller et
indslag i tv-nyhederne… Anskuet i publikums perspektiv kan redigering af politisk
offentlighed betragtes som en konstruktiv praksis, der udgør en forudsætning
for sortering af store informationsmængder. Derved dannes grundlag for
offentlig meningsdannelse, som bl.a. udgør et vigtigt råstof for politisk
virksomhed. (Lund 2002: 11)

Det kunne også være spændende at undersøge, hvilken betydning det har for
journalistikken, at forholdene er så små. Marjun Dalsgaard, cand.comm. i journalistik, har
tidligere i sin studietid på Roskilde Universitet lavet kvalitative undersøgelser af, hvordan

12

Ug 29 løber fra 4. til 10. juli 2011.
Føroya Tele er et offentligt aktieselskab. Det er blandt andet dette ejerskab, der kritiseres i lederen i
Dimmalætting som jeg gengiver i indledningen af specialet.
14
Taget fra http://portal.fo/vevmatingarlistin den 12. juli 2011.
15
http://new.vagaportal.fo/pages/posts/vagaportalurin-hevdi-metviku-11601.php
13
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de færøske journalister oplever muligheden for at arbejde kritisk. I sit speciale refererer
hun fra en tidligere undersøgelse:
… det (er) ofte umuligt at finde den rigtige person til en vigtig opgave, da alle på
redaktionen enten har tilknytning til sagens hovedpersoner, har interesser i
klemme eller simpelthen ikke er fagligt i stand til at tage opgaven. Derfor kan de
vigtige historier falde igennem uden at nogen tager sig af dem i de
landsdækkende medier. Det sker også, at man holder tæt med en vigtig historie,
fordi den simpelthen er for tæt på, og familien vil vide, hvor det kommer fra, hvis
man sladrer, fortæller en af respondenterne. (Dalsgaard 2010: 5)

Forholdene i Færøerne er små. Geografisk er landet kun godt og vel 1.400 km2, hvilket er
knapt to en halv gang større end Bornholm, og med sine 48.000 indbyggere er landet
befolkningsmæssigt på størrelse med en større dansk provinsby. I Danmark er
lokalpressen også kendetegnet ved ikke at være lige så kritisk som de landsdækkende
medier. Anker Brink Lund kommer i hans analyse af lokaljournalistikken i førnævnte bog
Den redigerede magt frem til, at:
Lokaljournalisterne spiller sjældent selv politisk ud, f.eks. ved systematisk at
underkaste kommunalbestyrelsernes beslutninger kritisk analyse. Derimod
holder journalisterne gerne mikrofonen for hvem som helst, der kan påberåbe
sig lokal interesse. (Lund 2002: 194)

Og lighederne i arbejdsforholdene hos danske lokaljournalister og færøske journalister
leder over til endnu en afgrænsning. Jeg har bevidst fravalgt at foretage en komparativ
analyse mellem journalistikken i Færøerne og lokaljournalistikken i eksempelvis
Ringkøbing-Skjern Kommune, der, med et befolkningstal på ca. 55.000 indbyggere,
kunne ligne det færøske.16 Jeg bryder mig ikke om sammenligningen mellem færøsk
landsdækkende journalistik og dansk lokaljournalistik. For det første er der forskel på om
en journalist agerer vagthund for borgere i en given kommune eller for alle borgere i et
land. Det kan godt være, at arbejdsforholdene hos journalisterne i Ringkøbing-Skjern
Kommune og i Færøerne ligner hinanden, det kan til dels også være, at samfundene ligner
hinanden, med stor interesse for fisk og til dels religion, men der stopper lighederne også.
Mens journalisterne i Ringkøbing-Skjern Kommune dækker lokalt stof og lokale
beslutningstagere med lokale konsekvenser, dækker færøske journalister landsdækkende
stof, nationale beslutningstagere, og sågar internationale beslutningstagere, med nationale
16

Indbyggertallet i Ringkøbing-Skjern kommune er fundet her:
http://www.kommunefakta.dk/sammenlign/nabokommuner.asp?id=3&p=demo&knr=760
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og internationale konsekvenser. Niveauforskellen er i min optik simpelthen for stor til at
kunne lave en komparativ analyse af nyhedsdækningen og få noget brugbart ud af den, i
hvert fald i forhold til journalistikkens konsekvenser for demokratiet.

Det kunne derimod være yderst interessant at foretage en komparativ analyse af medier
og demokrati i Færøerne og de øvrige nordiske lande. Medieforskerne Jesper Strömbäck,
Mark Ørsten og Toril Aalberg har i bogen Communicating Politics – Political
Communication in the Nordic Countries fra 2008 stået for en større komparativ analyse af
medierne i de fem nordiske lande: Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Uden at
komme med en længere redegørelse af deres arbejde, så indeholder bogen en beskrivelse
af medier og demokrati i de nordiske lande. Dernæst analyseres forskellige cases i
landene, og til sidst diskuteres ligheder og forskelligheder mellem landene. En lignende
beskrivelse og analyse af medier og demokrati i Færøerne ville kunne bidrage til
diskussionen om mediernes fremtid i Færøerne og demokratiets tilstand i det hele taget.
Jeg blev først bekendt med denne undersøgelse sent i specialeskrivningen. På det
tidspunkt var det for sent at skifte fokus, men der er helt sikkert noget at tage fat i for
dem, der er interesserede i medier og demokrati med særligt fokus på Færøerne.

1.5 Læsevejledning
Inden jeg kommer til selve behandlingen af problemstillingen, finder jeg det væsentligt at
give læseren en kort læsevejledning.

Citater er som hovedregel bragt i originalsproget, men i tilfælde af færøske citater har jeg
oversat dem til dansk for at fremme forståelsen for læseren. Dernæst er der ikke ændret i
hverken stavning eller i tegnsætningen i de bragte citater, så de afviger i visse tilfælde fra
min tegnsætning. For eksempel bærer citaterne af teoretikeren Pierre Bourdieu præg af at
være talesprog – med til tider manglende tegnsætning. Forkortelsen tv i titlen på hans bog
Om TV og journalistikkens magt er også skrevet med store bogstaver, mens jeg skriver
forkortelsen med små bogstaver i teksten. De norske citater af teoretikeren Sigurd Allern
har heller ikke samme tegnsætning som dansk.

Læseren vil måske også studse over, at jeg konsekvent skriver i Færøerne og ikke på
Færøerne, som i Danmark er mere almindeligt. Begge former kan ifølge Dansk
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Sprognævn bruges. Jeg vælger at bruge i Færøerne, da i oftest bruges når der er tale om
øer eller øgrupper, som er selvstændige eller har en vis selvstyrende status. Færøerne er
en delvist selvstyrende enhed inden for rigsfællesskabet, og dernæst bruger færinger selv
udelukkende betegnelsen i Færøerne – på færøsk í Føroyum. Dog skriver jeg på øerne, da
det henviser til den geografiske placering.

Litteraturhenvisninger findes i selve teksten, mens henvisninger til hjemmesider findes i
fodnoter, hvor uddybende forklaringer til den skrevne tekst også findes.

1.6 Kapitelgennemgang
I dette kapitel har jeg argumenteret for problemstillingen og dens relevans. Jeg har
opstillet nogle arbejdsspørgsmål, så jeg kan nå frem til en besvarelse af
problemformuleringen. Og jeg har redegjort for min valgte afgrænsning og givet læseren
en kort læsevejledning.

De efterfølgende kapitler indeholder følgende:
Kapitel 2 – Metode og videnskabsteori
I næste kapitel redegør jeg for mine videnskabsteoretiske overvejelser, min valgte metode
til besvarelse af problemformuleringen og mine teoretiske og empiriske valg. Jeg vurderer
i slutningen af kapitlet validiteten af min undersøgelse.
Kapitel 3 – Indføring i færøske samfundsforhold
Selv om selve problemstillingen ikke er ny, så er genstandsfeltet nyt og er ikke
videnskabeligt behandlet før. En endelig besvarelse af problemformuleringen kræver et
historisk indblik i færøske samfundsforhold for at forstå, hvilken udvikling Færøerne har
gennemgået politisk og journalistisk, og hvilke udfordringer medierne og samfundet står
overfor i dag. Den viden skal dette kapitel bidrage med. Da dette ikke er et historisk
speciale, men et speciale i socialvidenskab og journalistik, levner det ikke plads til en
minutiøs gennemgang af Færøernes historie. Jeg har derfor valgt at redegøre for de
vigtigste begivenheder i færøsk historie for at give læseren forståelse for situationen i
Færøerne i dag politisk og journalistisk. Derved besvarer jeg arbejdsspørgsmålet:
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Hvordan ser det politiske landskab ud i Færøerne, og hvilken rolle har medierne i
samfundet?
Kapitel 4 – Medier og demokrati
I kapitel 4 redegør jeg for selve ordet demokrati og min valgte demokratiforståelse.
Forholdet mellem medier og demokrati bliver behandlet ud fra Jürgen Habermas‟ teorier
om borgerlig offentlighed og kommunikativ handling. Dernæst redegør jeg for, hvilke
konsekvenser den øgede kommercialisering af medierne har for demokratiet ved hjælp af
Pierre Bourdieus teorier om det journalistiske felt, det politiske felt og det sociale felt. Til
sidst har jeg, med inspiration fra Stig Hjarvard opstillet nogle konkrete indikatorer for den
demokratiske debats velbefindende.
I dette kapitel besvarer jeg arbejdsspørgsmålene: Hvilken betydning har journalistik for et
moderne demokrati? Og hvordan er journalistik fordrende for den demokratiske debat?
Kapitel 5 – Nyhedsformidlingen i Færøerne
I dette kapitel giver jeg læseren en introduktion til den indsamlede empiri. Jeg giver
læseren et resumé af nyhedsdækningen i nyhedsugen, så læseren får indblik i, hvad der
rørte sig i Færøerne i den pågældende uge. Kapitlet fungerer som en indledning til selve
analysen, hvor jeg i detaljer dykker ned i nyhedsdækningen i nyhedsugen.
Kapitel 6 – Analyse og diskussion
Ud fra kodningen af artiklerne, giver jeg i analysen en vurdering af kvaliteten af
nyhedsdækningen er i de to aviser, og jeg diskuterer om nyhedsdækningen lever op til de
opstillede indikatorer for god samfundsdebat i kapitel 3. Jeg vil igennem analysen
inddrage eksempler på de tendenser og problematikker, der synliggøres i den indsamlede
empiri, ved at lave indholdsanalyser af enkelte udvalgte artikler. I analysen finder jeg
svarene på arbejdsspørgsmålet: Hvordan ser nyhedsdækningen ud i Færøernes to
landsdækkende aviser, Dimmalætting og Sosialurin, i en udvalgt uge?
Kapitel 7 – Den demokratiske debats velbefindende
I dette kapitel vurderer jeg, ud fra de i kapitel 4 opstillede indikatorer for den
demokratiske debats velbefindende, om nyhedsdækning i de færøske aviser udgør et
demokratisk problem. I dette kapitel besvarer jeg arbejdsspørgsmålet: Udgør
nyhedsdækningen et demokratisk problem?
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Konklusion
I konklusionen samler jeg op på specialet og besvarer problemformuleringen.

Perspektivering
Specialet har åbnet mine øjne for en række andre problemstillinger omkring medier og
demokrati i Færøerne end den valgte. Enkelte interessante problemstillinger er allerede
kommet frem i forbindelse med indledningen, problemfeltet og afgrænsningen, mens
andre er kommet i selve processen. I perspektiveringen vil jeg reflektere over de fravalg
jeg har truffet i løbet af processen og inspirationen jeg har fået til at lave flere
undersøgelser.
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2. Videnskabsteori og metode
Efter at jeg i det foregående kapitel har redegjort for min valgte problemstilling, relevans
og afgrænsning, vil jeg i indeværende kapitel beskrive min valgte metode til besvarelse af
problemformuleringen. Jeg vil begrunde mit valg af teori og empiri og redegøre for
anvendelsen af disse i besvarelsen af problemformuleringen. Jeg vil til sidst i kapitlet
vurdere validiteten af undersøgelsen.

Inden redegørelsen af metoden, vil jeg gøre rede for mit videnskabsteoretiske ståsted, da
det danner grundlag for resten af metoden, anvendelsen af teori og empiri samt den
endelige besvarelse af problemformuleringen.

2.1 Videnskabsteoretisk ramme
Forståelsen for journalistik, og derved også journalistikkens påvirkning af demokratiet,
afhænger af, hvilken videnskabsteoretisk forskningstradition, der arbejdes ud fra. Lars
Kabel, fagmedarbejder og lektor ved UPDATE – Center for journalistisk efteruddannelse,
har i 2008 udarbejdet rapporten Dansk Journalistforskning 2002-2007 – En kortlægning
af forskningen og dens resultater, hvor ordet journalistik diskuteres ud fra to
modsatrettede videnskabsteoretiske tankegange: Ud fra transmissions-synsvinklen og ud
fra ritual-synsvinklen.

Transmissions-synsvinklen tager udgangspunkt i, at hvis et journalistisk produkt er
professionelt udført og når frem til modtageren, vil indholdet og budskabet også blive
forstået. Indholdet og budskabet vil derefter blive omsat til ny viden og erkendelse hos
modtageren. Kernen i denne journalistikforståelse er at tilbyde modtageren ny
information og ‟gøre folk klogere‟. Denne forståelse for journalistik er blevet kritiseret fra
flere sider, fordi omdannelsen af journalistikkens indhold til ny viden og erkendelse hos
modtageren ikke er noget, der sker af sig selv. (Kabel 2008: 9)

Ritual-synsvinklen tager udgangspunkt i, at journalistik er en form for ritual, der er med
til at skabe og genskabe fælles opfattelser af verden. Nyheder bliver ud fra denne position
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defineret som det nyhedsinstitutionen vælger at sende ud til modtagerne. Nyhedsbilledet
bliver derved et spejl af menneskelig interaktion, faglige traditioner og redaktionskulturer
i forhold til transmissions-synsvinklens tilstræbte objektivitet og uafhængige gengivelse
af det ‟vigtigste‟ i den ‟virkelige‟ verden. Ritual-synsvinklen bygger derved på den
samfundsvidenskabelige forskningstradition socialkonstruktivisme, der tager
udgangspunkt i en opfattelse af, at ”meninger og til dels viden etableres kontinuerligt i
samfundet som følge af menneskers sociale interaktion”. (Kabel 2008: 10)

Kernes i socialkonstruktivismen er, at virkeligheden er skabt gennem social interaktion
mellem mennesker, hvilket som regel vil sige gennem sproget eller italesættelse. Dette
kritiseres af blandt andre af Lars Bjerg, lektor ved Danmarks Journalisthøjskole. I bogen
Vær god: Om etik, værdier og kvalitet i journalistik kritiserer han den
socialkonstruktivistiske tilgang til journalistikken, da tilgangen i hans opfattelse vil
medføre, at enhver form for objektivitet i journalistikken må fraviges:
For dem alle (socialkonstruktivisterne – red.) gælder det, at den konstruerede
virkelighed ikke kan siges at være sand. Den er bare vedtaget og derefter
forseglet med vor kulturs begrebsapparat. Men man kunne lige så godt have
vedtaget noget andet. (Bjerg 2005: 67)

Og videre kritiserer Lars Bjerg den socialkonstruktivistiske tilgang:
Det får sjove konsekvenser, når socialkonstruktivismens mange tilhængere på
f.eks. medie- og kommunikationsuddannelserne bruger dens teorier og metoder
på analyser af konkrete situationer og produkter som f.eks. et journalistisk
interview. For der er udtrykkeligt ingen værdier at måle i forhold til, der er ingen
kendsgerninger at tage afsæt i, ikke noget at misforstå eller tage fejl af eller
overse. Højst et ubegrundet ’jeg synes… ‘.
For hvis jeg lissom føler, at det er tirsdag i dag, så er det altså tirsdag i dag. For
mig. (Bjerg 2005: 67-68)

I artiklen Bare en journalistisk konstruktion? – En diskussion om journalistisk
selvopfattelse i Journalistica 3 fra 2006 redegør Ph.d.-stipendiat ved Institut for
Statskundskab, Aarhus Universitet. Carsten Jensen17 og lektor ved Danmarks
Journalisthøjskole Christian Breinholt for den socialkonstruktivistiske opfattelse af
journalistik og tager til genmæle overfor kritikken Lars Bjerg rejser sin bog.

17

Carsten Jensen er i dag adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
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De mener, at Lars Bjerg overser en væsentlig pointe ved socialkonstruktivismen, nemlig,
at ‟virkeligheden‟ skabes ved social interaktion. Det kræver altså konsensus mellem en
større gruppe mennesker, før et fænomen bliver konstitueret. (Jensen & Breinholt 2006:
12) Alle og enhver kan ‟lissom‟ ikke bare beslutte sig for, at dagen i dag er tirsdag eller at
ugen skal have 8 dage.

Jensen og Breinholt pointerer, at der findes forskellige skoler blandt
socialkonstruktivisterne, der adskiller sig ved, hvordan begreberne ‟virkeligheden‟ og
‟skabt‟ skal forstås. For det første er der forskel på, om det er den sociale eller den fysiske
‟virkelighed‟, der italesættes, hvor den sidstnævnte er den mest radikale, hvor alt – træer,
huse m.v. – skabes gennem sociale interaktioner. Mindre rabiate tilhængere af
socialkonstruktivismen mener, at det er den sociale ‟virkelighed‟, der skabes via sociale
interaktioner.
For det andet er der forskel på, hvordan ordet ‟skabt‟ forstås. Ordet kan nemlig forstås
både ontologisk og epistemologisk. Ontologien fokuserer på grundspørgsmålet: Hvad
eksisterer? De ontologiske socialkonstruktivister svar er, at virkeligheden har en
eksistens, der er uafhængig af vores konstruktioner, men som kun kan erfares som en
konstruktion og ikke som den egentlig er. De epistemologiske socialkonstruktivister
fokuserer på spørgsmålet: Hvordan kan vi vide det? Svaret er, at virkeligheden
konstrueres på baggrund af ”intentionelle handlinger, og at erkendelserne organiseres i
nogle helheder efter nogle bestemte regler”. De epistemologiske socialkonstruktivister
mener, at erkendelsen af virkeligheden er betinget af social interaktion. (Jensen &
Breinholt 2006: 9-10)

Det ligger implicit i det foregående kapitel og i selve problemstillingen, at medierne har
betydning for demokratiet, da det er medierne, der skaber det virkelighedsbillede som
borgerne handler og danner mening ud fra. Min tilgang til problemstillingen er
socialkonstruktivistisk, og det afspejles også i mit valg af empiri og teori. Men dermed er
ikke sagt, at jeg tager udgangspunkt i selve videnskabsteorien, da jeg ikke ønsker at lave
et videnskabsteoretisk orienteret speciale, der eksempelvis diskuterer
socialkonstruktivisme kontra positivisme eller aktør-struktur problemstillingen. (Olsen
1997:145)
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2.2 Metode
Selv om min problemformulering Hvordan er kvaliteten af nyhedsdækningen i de to
største færøske aviser, Dimmalætting og Sosialurin, og hvordan påvirker kvaliteten af
nyhedsdækningen samfundsdebatten og dermed demokratiet i Færøerne?, tager
udgangspunkt i empirien, nyhedsdækningen i Færøerne, finder jeg det nødvendigt at give
læseren en historisk og teoretisk indsigt i forholdene bag problemformuleringen, inden
jeg gennemgår den indsamlede empiri.

Jeg har derfor valgt at bygge specialet op, så læseren først får en indføring i færøske
samfundsforhold. Dernæst vil ud fra min valgte teori redegøre for forholdet mellem
medier og demokrati, for til sidst at opstille nogle konkrete indikatorer for den offentlige
debats velbefindende.

Derefter præsenterer jeg den indsamlede empiri og analyserer nyhedsdækningen
kvantitativt og kvalitativt, hvorefter jeg ud fra de anvendte teorier kan redegøre for,
hvilken betydning nyhedsformidlingen har på demokratiet i Færøerne.

2.3 Valg af teori
Jeg har valgt at give læseren en indføring i færøske samfundsforhold. Jeg finder det
nødvendigt for læseren at kende til Færøernes historie og udvikling for at forstå, hvordan
den politiske og journalistiske kultur er i dag. Jeg har valgt hovedsageligt at benytte mig
af bøger af Hans Jacob Debes og Hans Andrias Sølvará. Hans Jacob Debes var18
professor i almen og færøsk historie. Han har skrevet adskillige bøger om færøsk historie
og om fremvæksten af færøsk kulturel og national identitet. Hans Andreas Sølvará er
professor i historie og lektor ved Færøernes universitet, Fróðskaparsetur Føroya. Han har
blandt andet forfattet et jubilæumsskrift om Lagtingets historie i forbindelse med
Lagtingets 150 års jubilæum.19 Medieudviklingen i Færøerne er beskrevet i bogen
Føroysk blaðsøga (Færøsk avishistorie) som bibliotekar Arnbjørn Ó. Dalsgarð udgav i
2002 i forbindelse med, at det var 150 år siden, at den første færøske avis kom på gaden.

18

Hans Jacob Debes døde i 2003, 63 år gammel.
Færøernes parlament, Lagtinget, er langt ældre, men blev nedlagt i 1816 og genoprettet i 1852 som dansk
amtsråd. Se kapitel 3.
19
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Som nævnt i forrige kapitel, er medier og demokrati tæt forbundet. Jeg vil redegøre for
forholdet mellem medier og demokrati ved hjælp af Jürgen Habermas‟ teorier om
kommunikativ handling og borgerlig offentlighed. Jürgen Habermas er født i 1929 og har
i sine 82 leveår bidraget med et omfattende forfatterskab og er en af de mest anvendte
samfundsteoretikere i vores tid. I 1961 fuldførte han sin habiliteringsafhandling20
Strukturwandel der Öffentlichkeit, eller Borgerlig offentlighed på dansk, der udkom som
bog med samme navn i 1962. Habermas anlægger i bogen et idehistorisk perspektiv til
forholdet mellem medier og demokrati, hvor medieudviklingen kobles sammen med statsog demokratiteori. (Lund 2002: 12-13) Denne kobling mellem medieudviklingen og statsog demokratiteori finder jeg særdeles anvendelig i forhold til min problemstilling. Den
færøske samfundsudvikling halser på mange områder bagefter udviklingen i resten af
Europa, hvilket jeg redegør for i kapitel 3. For eksempel betragtes perioden 1880-1910
som partipressens storhedstid i Danmark (Hjarvard 1995: 18), mens partipressen har
været dominerende i Færøerne indtil 1990‟erne. Jeg vil derfor sammenholde den politiske
og journalistiske udvikling i Færøerne med Jürgen Habermas‟ teori om borgerlig
offentlighed i kapitel 4.
Omdrejningspunktet for Habermas‟ omfattende forfatterskab er betingelserne for politisk
handling. Ifølge Habermas er det gennem den kommunikative handling, at borgere danner
deres kulturelle identitet såvel som deres politiske opfattelse. Hovedpointen bag teorien
om kommunikativ handling er, at vores sproglige ‟handlinger‟ hele tiden forudsætter, at vi
tager stilling til bestemte implicitte gyldighedskrav. Det vil sige, at vores handlinger
styres af den fælles virkelighedsforståelse eller konsensus, der etableres ved en sproglig
dialog. (Eriksen 2003: 21) Det vil jeg ligeledes komme nærmere ind på i kapitel 4.

Dernæst benytter jeg mig af den franske filosof, antropolog, sociolog m.m. Pierre
Bourdieus analyser af, hvilke konsekvenser den øgede kommercialisering af medierne har
på den offentlige meningsdannelse og demokratiet. Jeg bruger især bogen Om TV – og
journalistikkens magt fra 1998. I bogen redegør Bourdieu for farerne ved den tiltagende
kommercialisering af tv-mediet og ved, at journalistikken i stigende omfang styres af den
kommercielle logik, jagten på læsere og høje seertal. Som redegjort for i indledningen og
problemfeltet, så findes der ingen form for økonomisk støtte til medierne i Færøerne, og
20

En habiliteringsafhandling er en type arbejde, der kræves for at opnå professorkompetence ved tyske
universiteter. (Eriksen 2003: 17)
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det kan derfor ikke udelukkes, at medierne i Færøerne er underlagt den kommercielle
logik.

Slutteligt i kapitel fire opstiller jeg nogle indikatorer for den demokratiske debats
velbefindende hentet fra den danske medieforsker Stig Hjarvards rapport
Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati. Rapporten er udarbejdet for
Statsministeriets Medieudvalg i 1995. Stig Hjarvard er professor ved Institut for Medier,
Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet.

De tre ovenstående medie- og demokratiteoretikere danner sammen med indføringen i
færøske samfundsforhold rammen for forståelsen af forholdet mellem demokrati og
medier. Igennem specialet vil jeg derudover inddrage andre teoretikere som jeg finder
relevante i besvarelsen af min problemformulering. Jeg anvender eksempelvis Anker
Brink Lunds nyhedspyramide som argumentation for min valgte afgrænsning i forrige
kapitel. I analysen vil jeg derudover bruge den norske medieforsker og tidligere redaktør,
Sigurd Allern. Jeg anvender også Mogens Meilby, tidligere lektor ved Danmarks
Journalisthøjskole, i analysen, da han beskæftiger sig en del med discountjournalistik.

Videnskabsteoretiske overvejelser
Habermas‟ teorier tager udgangspunkt i den samfundsteoretiske og filosofiske strømning
kritisk teori, der udsprang af Institut für Sozialforschung, som blev grundlagt i Frankfurt
am Main i 1923, den såkaldte Frankfurterskole, med blandt andre teoretikerne Max
Horkheimer og Theodor Adorno i spidsen. Kritisk teori har sit ideologiske ophav i
marxismen, men tager afstand fra Karl Marx‟ mere radikale tanker. Habermas forlod dog
senere Franfurterskolen, da han ikke var enig i det han opfattede som Frankfurterskolens
kulturpessimisme og skeptiske afstandstagen fra samfundskritikken over mod mere
filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger. (Merkelsen 2007: 45-46) Habermas
teori om kommunikativ handling, der er grundlaget under dannelsen af den borgerlige
offentlighed, bygger på et hermeneutisk videnskabssyn.
I en hermeneutisk tilgang er helhedsperspektivet grundlæggende, eftersom den
bygger på fortolkning af den sammenhæng, der findes mellem sociale
fænomener. Samfundsforskeren har som alle andre tilgang til objektet ved at
være samfundsdeltager. (Eriksen 2003: 28)
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Habermas‟ teori om kommunikativ handling, som fortolkende videnskab, kan godt
forenes med mit videnskabsteoretiske ståsted, socialkonstruktivismen. Et kendetegn ved
socialkonstruktivistiske teorier og analyser er, at de – om end i forskellig grad – tillægger
sprog som handling en særlig betydning.
Sprogbrugen er en form for social handling, hvor det at sige noget er
ensbetydende med, at gøre noget (…), hvorved sproget bliver konstituerende for
virkeligheden. Sprogbrugen har således karakter af at være ’talehandlinger’, dvs.
sprogets pragmatiske eller performative aspekter betones. (Rasborg 2004: 351)

Videnskabsteoretisk placerer Bourdieu sig, ifølge ham selv, et sted mellem objektivisme
og subjektivisme. Bourdieus studier tager udgangspunkt i empirien, i hverdagen som den
udspiller sig, men hans metoder er forskellige fra studie til studie. I stedet for at benytte
en på forhånd given metodisk tilgang, lader han empirien styre hans metodevalg.
Bourdieu har som udgangspunkt ikke haft nogen ambitioner om, at sætte sine tanker op i
et overordnet system. Men undervejs i hans studier har han udviklet nogle begreber, som
han bruger som ‟tankeredskaber‟ i sine undersøgelser. De mest kendte begreber er det
sociale rum, felt, kapital, habitus og symbolsk vold. (Merkelsen 2007: 188-189)

Fra bogen TV og journalistikkens magt, som jeg primært bruger i denne afhandling, er det
især kommercialiseringen af det journalistiske felt, jeg beskæftiger mig med. Ifølge
Bourdieu konstruerer journalisterne gennem nyhedsformidlingen den virkelighed
borgerne tager stilling ud fra, hvilket jeg finder anvendeligt i forbindelse med besvarelsen
af min problemformulering. (Bourdieu 1998: 18)

2.4 Valg af empiri
Jeg ønsker som bekendt at undersøge, hvilken forfatning nyhedsdækningen er i hos
Færøernes to største landsdækkende aviser, Dimmalætting og Sosialurin. Begge aviser
udkommer i tabloidformat. Dimmalætting udkommer alle hverdage, mens Sosialurin
udkommer mandag, onsdag og fredag. For at undersøge nyhedsdækningen har jeg valgt at
lave en såkaldt nyhedsuge. Inspirationen til nyhedsugen er hentet fra Anker Brink Lund,
der i bogen Den redigerende magt fra 2002 anvender den metode til at undersøge
nyhedsdækningen i Danmark. I en udvalgt uge har jeg samlet alle nyhedsartikler fra
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Dimmalætting og Sosialurin. Derefter har jeg kodet artiklerne efter nærmere bestemte
kategorier, der er relevante i forhold til besvarelsen af min problemformulering, som jeg
vil redegøre for senere i dette afsnit. Først vil jeg redegøre for min valgte nyhedsuge.

Valgt nyhedsuge
Sidste lagtingsvalg var 19. januar 2008. Det betyder, at næste lagtingsvalg senest bliver
afholdt 19. januar 2012, så det er i skrivende stund valgår i Færøerne.21 Mit valg af uge til
analysen har derfor været præget af det. Jeg overvejede at vælge en uge inden 19. januar
2011, så Færøerne i princippet ikke var gået ind i valgåret, men siden sidste lagtingsvalg
har den politiske situation i Færøerne været meget ustabil. På lidt over tre år, har der
været tre koalitioner. Den første koalition var mellem Socialdemokraterne,
Republikanerne22 og Centerpartiet23. Den holdt kun godt og vel et halvt år. Den næste
koalition blev dannet mellem Folkeflokken, Sambandspartiet og Socialdemokraterne. Den
koalition holdt indtil 16. april 2011, da Folkeflokken blev smidt ud af regeringen. Siden
har Færøerne haft en mindretalsregering bestående af Socialdemokraterne og
Sambandspartiet. Derudover har der været ministerrokader, lagtingsmedlemmer, der er
blevet løsgængere efter interne uenigheder i partierne, og der er stiftet et helt nyt parti,
Framsókn24.

Jeg har forsøgt at vælge en uge uden alt for meget politisk tumult, da det kan give et
forvrænget billede af journalistikken i de to aviser. Mit valg faldt på uge 11 i 2011, der
løber fra mandag 14. marts til fredag 20. marts 2011.25 Det kan ikke undgås, at der er en
eller flere specifikke begivenheder, der er i fokus i en valgt nyhedsuge. Sådan er det også
med min valgte uge. På indenrigssiden kan nævnes, at det er ugen efter, at det nye parti
Framsókn blev stiftet af blandt andre løsgængeren Poul Michelsen, tidligere medlem af
Folkeflokken. Det er også ugen efter, at én af Færøernes to store forsikringskoncerner
havde haft generalforsamling, hvilket også har sat sit præg på nyhedsdækningen.
21

Ifølge grundlovens § 28 vælges to af Folketingets medlemmer i Færøerne, til hvilket, der skal være valg
senest 13. november 2011. Valgdeltagelsen i Færøerne til Folketinget er generelt lavere end til Lagtinget og
får ikke samme mediedækning. Til sidste folketingsvalg 13. november 2007 var valgdeltagelsen ca. 67%.
Til sammenligning var valgdeltagelsen til lagtingsvalget 19. Januar 2008 ca. 89%.
(http://www.stm.dk/multimedia/Beretning_2013.pdf)
22
Tjóðveldi er Færøernes republikanske parti. Det er et venstreorienteret parti, der ønsker færøsk løsrivelse
fra Danmark.
23
Miðflokkurin er Færøernes midterparti. Partiet er for løsrivelse fra Danmark og er kristent konservative.
24
Framsókn betyder fremskridt, men skal ikke sammenlignes med Fremskridtspartiet, som man kender det i
Danmark. Framsókn er et liberalt løsrivelsesparti.
25
Der udkommer ingen aviser i weekenden.
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Ligeledes ses det også tydeligt i nyhedsdækningen hos især Sosialurin, at Færøerne har
besøg af Østre Landsret i netop denne uge. 26

På udenrigssiden var ugen dog helt ekstraordinært usædvanlig. Fredagen forinden, den
11. marts 2011, blev Japan ramt af det hidtil voldsomste jordskælv. Jordskælvet udløste
en tsunami, der skyllede ind over et atomkraftværk og udløste en atomkatastrofe. Det ses i
nyhedsdækningen – både på udenrigsstoffet, men også til dels på indenrigsstoffet. Den
valgte uge, var også ugen, hvor FN gik ind i striden mellem Muammar Gaddafi og
oprørsledere i Libyen. Udenrigsstoffet fylder ikke meget i de færøske aviser, så jeg mener
ikke, at de ekstraordinære begivenheder i udlandet bør have indflydelse på mit valg af
nyhedsuge. I Sosialurin fylder udenrigsstoffet ganske lidt, mens der i Dimmalætting
almindeligvis er et opslag med udenrigsnyheder hver dag.

Fravalgte artikler
En del artikler i de to aviser falder udenfor det jeg vil betegne som nyhedsartikler, og jeg
har derfor fravalgt at tage dem med i min empiriske gennemgang af aviserne. Jeg har
fravalgt historiske fortællinger, som optræder i begge aviser. Eksempelvis artiklen
Lívshættisligt at fara eftir torvi (Livsfarligt at transportere tørv hjem), som er en historisk
føljeton i Sosialurin. Klummer, blogs og anmeldelser er heller ikke taget med i den
samlede empiri. Jeg har også fravalgt sportsnyheder, da jeg vil betegne sportsnyheder
som underholdningsstof, der ikke bidrager til den offentlige meningsdannelse.

Jeg har også fravalgt læserbreve, da jeg er interesseret i det journalistiske produkt. Altså
den redigerede nyhed. Læserbreve er heller ikke repræsentative for læsernes
synspunkter, og ifølge Stig Hjarvard bør den repræsentation finde sted i det journalistiske
arbejde hos medierne:
Medierne lader de forskellige politiske aktører komme til orde, både direkte og i
bearbejdet og kontrolleret form. De politiske aktørers synspunkter
repræsenteres i medierne. Medierne er tillige ansvarlige for en anden type af
repræsentation: repræsentation af opinionen. Denne repræsentation er
symbolsk og medieret; journalisterne skal gennem deres praksis repræsentere
26

Domstolene i Færøerne er dansk sagsområde. Der er en domstol i Færøerne, Føroya Rættur, som er
beliggende i Tórshavn, og som ledes af en sorenskriver, hvilket svarer til en retspræsident ved en dansk
byret. Til forskel fra byretterne i Danmark, er Føroya Rættur kompetent i alle sager. Sager, der er afgjort i
Føroya Rætti, kan ankes til Østre Landsret, der kommer til Færøerne et par gange om året.
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publikums forskellige synspunkter. Publikums synspunkter bliver kun i beskedent
omfang bragt direkte gennem læserbreve og lignende. (Hjarvard 1995: 30)

Det er værd at bemærke, at borgerne i Færøerne har relativt let adgang til medierne i form
af meningsstof. Alle indsendte læserbreve bliver bragt i aviserne og på flere af de
velbesøgte internetportaler. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle borgere har lige
adgang til den offentlige debat. Det kan tænkes, at ressourcesvage borgere ikke har
mulighed for eller mod til at skrive et læserbrev. Derfor bør disse borgeres synspunkter
komme til udtryk gennem den journalistiske praksis.

Kodning af artiklerne
Jeg har valgt at kode artiklerne efter nogle kategorier, som jeg har valgt ud fra
anvendeligheden i forhold til besvarelsen af min problemformulering. Bernard Berelson,
amerikansk adfærdsforsker, forfattede tilbage i 1952 bogen Content Analysis in
Communication Research, der kan betegnes som den første systematiske grundbog i
kvantitativ indholdsanalyse (Hjarvard 1997: 66). Berelson påpeger i bogen vigtigheden
af, at kategorier i en kvantitativ indholdsanalyse vælges i forhold til den konkrete
problemstilling.
”At the present time, content analysis should employ the categories most
meaningful for the particular problem at hand; an relatively specific and
concrete categories are often the most meaningful” (Berelson 1952: 148)

Jeg har valgt at kode artiklerne efter kategorierne avis, dag/dato, side, rubrik, journalist,
type, genre, emne, nyhedskriterier, skrevne kilder, samt type og identificering og
mundtlige kilder, samt type og identificering. I det følgende vil jeg gennemgå de enkelte
kategorier og redegøre for deres relevans i forhold til problemformuleringen.

Avis, dag/dato, side og rubrik er udelukkende valgt som arbejdsredskab, så artiklerne er
identificerbare og lettere at finde i mængden af empirien.

Journalist har jeg valgt at tage med, da det er mit indtryk, at arbejdsbyrden er stor blandt
journalisterne på de to aviser. Ved at tage navnet på journalisten med i kodningen, kan jeg
få et billede af, om det virkelig forholder sig således. Antallet af artikler pr. journalist
fortæller mig også om der tale om hurtig, billig journalistik eller om journalisterne har
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ressourcer til at dykke ned i enkelte sager og skriver dybdeborende, kritisk journalistik.
(Meilby 2004: 29)

Type inddeler artiklerne efter, hvilken form for formidling der er tale om. Tidligere lektor
ved Danmarks Journalisthøjskole, Mogens Meilby, inddeler journalistiske historier i tre
hovedtyper: meningsjournalistik, afspejlende journalistik og opsøgende journalistik.
Meningsjournalistik er de artikler, hvor skribentens egne meninger kommer til udtryk,
eksempelvis kommentarer og anmeldelser, som jeg har fravalgt (se forrige afsnit).
Afspejlende journalistik er det Meilby kalder: transport af gods – informationer – fra
kilden til læseren med journalistisk omladning og aflæsning. Men ikke mere end det. Det
er den mest enkle form for journalistik – og den billigste. Det er journalistik på kildens
præmisser. Journalistens indsats består udelukkende i at samle informationerne op,
vurdere og udvælge de nyhedsmæssigt relevante og derefter skrive en artikel efter
journalistiske principper. Eksempler på afspejlende journalistik er først og fremmest
referater.

I opsøgende journalistik tager journalisten initiativer og indsamler sin viden gennem
research. I den enkleste form er opsøgende journalistik indsamling og transport af
informationer, hvor kildekritik og tjek undersøges inden omladning og aflæsning hos
læseren. De mere krævende former for opsøgende journalistik er slutproduktet i langt
højere grad et resultat af journalistens indsats. Journalisten indsamler ikke blot
informationer og giver dem et kildekritisk tjek, men analyserer og sætter oplysninger i
perspektiv. Denne form for journalistik ses først og fremmest i baggrundsartikler og
undersøgende reportager. De kræver mange ressourcer og er dyrere at lave. (Meilby 2004:
64-65)

Genre har jeg taget med, da genren kan fortælle mig noget om de researchmetoder, der
kommer til udtryk i artiklen. Jeg vil gerne se på fordelingen mellem afspejlende referater
og opsøgende reportager eller baggrundsartikler, da det er en indikator for kvaliteten i
nyhedsdækningen. Referater er historisk set en af de ældste genrer. Det er samtidig også
en af de billigste genrer at producere. Det er hurtigt arbejde, og journalister, der skal
levere flere artikler samme dag, vil derfor ofte benytte sig af den. (Meilby 2004: 66-67)
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Jeg har også valgt at medbringe notitserne i den indsamlede empiri, da det ofte er den
mest læste enhed i avisen. (Meilby 2004: 67) I Sosialurin bliver hver dag bragt 3 notitser
på side 2, som er placeret under lederen øverst på siden – adskilt af en fed sort streg.
Disse notitser bærer præg af at være ladede kommentarer til det, der rører sig i samfundet.
Ingen er krediteret for disse notitser og de indeholder sjældent kildehenvisninger. Ifølge
ansvarshavende redaktør Eirikur Lindenskov er der tale om avisens egne holdninger til
aktuelle sager.27 Selv om jeg har afgrænset mig fra læserbreve, kommentarer o. lign, har
jeg, på trods af redaktørens forklaring, valgt at medtage disse notitser, da de for læseren
fremstår som nyheder. Ingen steder på siden står der, at der er tale om avisens egne
holdninger. Eneste byline på siden er chefredaktør Eirikur Lindenskov, der er rammet ind
sammen med lederen øverst på siden.

De øvrige genrer er baggrund, reportage, nyhedsanalyse, portræt, interview og kort
interview. Baggrundsartikler tager oftest udgangspunkt i en dagsaktuel nyhed, der er så
væsentlig for læseren, at uddybende forklaring er relevant. Reportagen omfatter flere
typer genrer, men benyttes mest i forbindelse med aktuelle nyheder. Reportagen adskiller
sig fra referatet ved at være aktiv og opsøgende journalistik, med flere anvendte
researchmetoder. Reportagen forudsætter derudover også, at journalisten selv har været til
stede og har observeret hændelsen. Det er dog ikke altid tilfældet, da journalisten i praksis
ofte får observationerne fra kilder, der har observeret begivenheden. I den indsamlede
empiri optræder reportagen som genre to gange i løbet af den valgte nyhedsuge. I begge
tilfælde er der tale om bygdereportager, hvor reporteren har besøgt en færøsk bygd og
skriver reportager på baggrund af det. Reportagerne bygger derved ikke på dagsaktuelle
nyheder. Nyhedsanalysen er en videreudvikling af baggrundsartiklen og bygger helt eller
delvis på journalistens egen analyse af nyhedens perspektiver, årsager, konsekvenser m.v.
Et portræt ligner baggrundsartiklen, men er personcentreret. Den aktuelle anledning til
portrættet kan være, at den pågældende person har gjort sig bemærket på en eller anden
måde. Genren interview laves på grundlag af researchinterviewet. I den indsamlede
empiri optræder interview som genre i form af personcentrerede interview, hvor kendte
personer fortæller om deres person eller erhverv. (Meilby 2004: 64-72) Genren kort
interview har jeg selv opfundet. Den optræder kun én gang i løbet af nyhedsugen, og er et
to spørgsmål langt interview med fiskeriminister Jacob Vestergaard fra Folkeflokken,
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Samtale med Eirikur Lindenskov 8. august 2011.
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som fylder en spalte på bagsiden, og efter illustrationen at dømme bygger på et
telefoninterview. Denne bagsidespalte faldt genremæssig udenfor de førnævnte genrer,
men jeg fandt den stadig væsentlig at have med i den indsamlede empiri. Derfor kodede
jeg artiklen som kort interview.

Emne er taget med, for at undersøge spredningen i nyhedsdækningen. Jeg ønsker at
undersøge, hvilke emner og hvor mange forskellige emner aviserne tager op i løbet af
nyhedsugen.

Nyhedskriterier. Artiklerne er også kategoriseret efter nyhedskriterierne aktualitet,
væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. Nyhedskriterierne er afgørende for
journalisters vurdering af historien og betydning for modtageren. I forhold til
nyhedsdækningen i Færøerne kan de bragte nyhedskriterier vise, hvilken type nyheder
prioriteres i de to aviser.

-

Aktualitet kan betegnes som det netop skete, det der er samtaleemne eller af andre
grunde optager mange læsere.

-

Væsentlighed handler om nyheder af stor samfundsbetydning.

-

Identifikation fokuserer på mennesker, nærhed og relevans for læseren.

-

Sensation er det usædvanlige og det uventede.

-

Konflikt er strid mellem personer og interesser.
(Meilby 2004: 55-56)

Det er dog værd at bemærke, at alle artikler i en avis ikke har nogen nyhedsværdi efter
disse kriterier. Aviserne i dette speciale indeholder udover nyhedsstoffet også en del
servicestof, som eksempelvis information om kommende arrangementer. Jeg har valgt at
kalde det kriterium for borgerinformation, og det dækker over nyheder om kommende
arrangementer, gudstjenester m.m.

Jeg har valgt at medtage kategorien kilder, da brugen af kilder i artiklerne kan afdække, i
hvilket omfang nyhedsdækningen i Færøerne er præget af discountjournalistik og
mikrofonholderi for magthaverne. Det er dog usikkerheder forbundet med denne kategori,
da journalistiske produkter – i modsætning til akademiske produkter – ikke kræver
samme dokumentationsniveau. Det vil sige, at en artikel godt kan være bygget op på
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mange kilder, men at alle kilderne ikke fremstår direkte i artiklen. (Meilby 2004: 279)
Jeg har valgt at dele de kilder, der optræder i artiklerne op i to dele – skrevne og
mundtlige kilder. Jeg noterer hvem kilden er, for dernæst at vurdere, hvilken type kilde
der er tale om. Jeg har valgt at kategorisere kilderne i typerne politiske kilder, partskilder,
ekspertkilder, erfaringskilder, og offentlig myndighed. De politiske kilder er politiske
aktører i Færøerne eller i udlandet. Partskilderne er eksempelvis pressemeddelelser fra
organisationer eller virksomheder, ekspertkilder er personer med specifikt kendskab til et
stofområde. Erfaringskilder er kilder, der er direkte berørte af en specifik sag eller
beretter om egne oplevelser. I flere tilfælde refereres andre medier direkte i artiklerne, for
eksempel i forbindelse med jordskælvet i Japan. I disse tilfælde kategoriseres medierne
som erfaringskilder, da de rapporterer fra det berørte område. Til sidst har jeg valgt
kategorien offentlig myndighed, der eksempelvis er politiets døgnrapport eller Færøernes
Statistik.

Sosialurin refererer flere gange i løbet af den udvalgte uge fra retsmøderne i Østre
Landsret, der er i Færøerne i den valgte nyhedsuge. I referaterne optræder adskillige
vidner, advokater og dommere. Jeg har valgt at medtage hver enkelt kilde, selv om der
kan argumenteres for, at retsmødet er én kilde i sig selv.

Historierne i opslaget med udenlandsstof i Dimmalætting er oftest købt af
nyhedsbureauer. I disse tilfælde har jeg valgt ikke at kategorisere selve nyhedsbureauet
som kilde, men hellere de kilder, der optræder i selve nyheden. For eksempel artiklen
Japan í stórum vanda av kjarnorkugeisling (Japan i stor fare for atomstråling), som er fra
Reuters, hvor IAEA, det internationale atomagentur og citat af premierminister Naoto
Kan fra japansk fjernsyn er kilder i artiklen.

Kvalitativ indholdsanalyse
Efter kodningen af artiklerne kan jeg danne mig et billede af nyhedsdækningen i
Færøerne. Jeg vil derefter uddybe og forklare de synlige problematikker og
tilbøjeligheder nærmere ved at komme med eksempler fra de indsamlede artikler. Den
kvalitative analyse tager derved udgangspunkt i de kvantitativt opstillede kategorier som
artiklerne er kodet ud fra. Formålet med den kvalitative indholdsanalyse er at svare på de
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spørgsmål som den kvantitative metode rejser og som ikke kan besvares alene ud fra den
kvantitative empiri.

Forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ metode
I forhold til mit videnskabsteoretiske ståsted, socialkonstruktivismen, kan det kritiseres,
jeg bruger en kvantitativ metode til indsamlingen af empirien, og at min hensigt med
indsamlingen og kodningen af den indsamlede empiri er at finde nogle tendenser i
nyhedsdækningen. Kvantitative metoder er ofte blevet gjort til synonym med et
positivistisk videnskabssyn28, og det burde kollidere med den socialkonstruktivistiske
tilgang til problemstillingen i specialet.

Medieforsker Stig Hjarvard opponerer dog mod den opfattelse af kvantitativ metode og
mener derimod, at kvantitative metoder kritiseres for, hvad de fra positivistisk hold påstås
at være, og ikke for den analytiske procedure sådanne metoder følger i praksis. (Hjarvard
1997: 61) I artiklen Forholdet mellem kvantitative og kvalitative metoder i
medieforskningen fra 199729 præsenterer Hjarvard en teoretisk ramme, der gør det muligt
at forstå kvantitative og kvalitative metoder inden for ét og samme videnskabssyn.
På det praktiske plan kan kritikken af kvantitative metoder have som
konsekvens, at disse på forhånd afskrives som anvendelige analysemetoder,
frem for at man foretager en konkret afvejning af analytisk interesse,
genstandsfeltets beskaffenhed og valg af metoder i hvert enkelt tilfælde; ligesom
man på forhånd udelukker, at kvantitative og kvalitative metoder kan supplere
hinanden. (Hjarvard 1997: 61-62)

Hjarvard argumentere videre for, at inden for den kvalitative forskning er det ikke muligt
at forstå det specifikke i en situationsbunden handling uden at have kendskab til de
situationsoverskridende regelmæssigheder. På den anden side kan kvalitative data heller
ikke konstrueres uafhængigt at en fortolkning af den specifikke situation, hvori den
sociale interaktion finder sted. De kvantitative værdier for de relevante kategoriale
enheder må derfor ifølge Hjarvard konstrueres gennem en tolkning af den
situationsspecifikke helhed. (Hjarvard 1997: 73)
28

Positivisme er en samlebetegnelse for et videnskabssyn, der fremhæver videnskabens forankring i det
empirisk observerbare; det umiddelbart, positivt givne i sanseerfaringen. (Fuglsang og Olsen: 2009: 580)
29
Artiklen er taget fra Norsk Medietidskrift nr. 2 i 1997. Men artiklen har været udgivet i en tidligere
version i 1995.
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2.5 Validitet
Min intention er at undersøge kvaliteten i nyhedsdækningen i Færøerne. Jeg har valgt at
undersøge nyhedsdækningen i de to største aviser, Dimmalætting og Sosialurin. Valget er
truffet med den begrundelse, at de to aviser er de eneste to nyhedsaviser på øerne. De
resterende dagblade er lokalaviser, gratisaviser og ‟skandaleavisen‟ Oyggjatíðindi30.

Som nævnt i indledningen, er Færøerne et lille samfund, og det er meget svært at undgå
inhabilitet. I mit tilfælde har jeg arbejdet som journalist på avisen Dimmalætting, hvis
hovedkonkurrent er Sosialurin.31 Jeg anser dog ikke min tidligere ansættelse hos
Dimmalætting som et validitetsproblem i min analyse af nyhedsdækningen i Færøerne, da
jeg ikke har intentioner om at lave en komparativ analyse af de to aviser, men ønsker at
undersøge nyhedsdækningen i bred forstand i relation til demokratiet. Efter indsamlingen
af empirien er det tydeligt, at der er store forskelle i kvaliteten af nyhedsdækningen i de to
aviser, som jeg ikke kan komme udenom at nævne i analysen.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en udvalgt uge, og det kan derfor godt tænkes, at jeg
ville komme frem til andre resultater, hvis jeg valgte en anden uge. Dog mener jeg, den
indsamlede empiri giver et klart billede af nogle tendenser og problematikker i
nyhedsdækningen i de to aviser, som ville være kommet frem næsten uanset hvilken
nyhedsuge jeg havde valgt at undersøge.

30

I den valgte nyhedsuge blev den ansvarshavende redaktør, Dan Klein, idømt en bøde på 105.000 kr. for at
have skrevet om en “sex-skandale” mellem to lærere i Fuglefjord skole.
31
Jeg har været tilknyttet avisen på freelancebasis fra november 2006 til 2009. I perioden januar 2008 til
august 2008 var jeg fastansat på aivsen.
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3. Indføring i færøske samfundsforhold
For at forstå situationen i Færøerne i dag, er det vigtig at se tilbage i historien. Så kan vi
danne os et overblik over samfundsudviklingen og få forståelse for, hvor vi er i dag, og
hvor vi er på vej hen. I de næste afsnit vil give en indføring i den færøske historie og
samfundsforhold, som har sat sit præg på nutidens politiske landskab i Færøerne, på
medieudbuddet og de journalistiske traditioner. Specialets omfang giver ikke mulighed
for en udførlig historisk gennemgang, men jeg vil i korte træk redegøre for de historiske
begivenheder i Færøerne, som har præget på den politiske og journalistiske kultur på
øerne. Dette kapitel danner sammen med næste kapitel om medie- og demokratiteori
forståelsesrammen for min problemstilling.

3.1 Historien
Historien om Færøerne går mere en 1000 år tilbage. Der er ikke så stort kildemateriale til
rådighed, så det vides ikke præcis, hvornår øerne første gang blev bosat. Den ældste
skrevne kilde om Færøerne er ”Liber de mensure orbis terrae” fra ca. 825, skrevet af den
lærde irske klerk og geografiker, Dicuil. Dicuil skriver om nogle unavngivne øer, der ud
fra fortællingen må anses for at være Færøerne. Dicuil skriver i ” Liber de mensure orbis
terrae” om en samtale han har haft med en præst, der har været på disse øer. Præsten
fortæller Dicuil, at irske munke har været bosat på øerne i omkring 100 år, men at de blev
jaget væk, da nordboere bosatte sig på øerne. Den oplysning stemmer overens med
beretningerne i Færingesagaen, som blev forfattet i 1200 tallet i Island og bygger på
mundtlige fortællinger om Færøerne. Ifølge sagaen bosatte nordboere sig på øerne
omkring år 800. (Sølvará 2002: 11-13) De nyeste kvælstof-14 undersøgelser af gamle
kornrester fra udgravninger på Sandur, Sandoy, tyder på, at Færøerne har været beboet så
tidligt som omkring år 400 e.kr.

Som nævnt er der begrænsede kilder til Færøerne historie. De fleste forskere er dog enige
om, at Færøerne i de første par hundrede år efter bosættelsen har været et selvstændigt
land. Ifølge Færingesagaen underlagde færingerne sig den norske konge midt i det 11.
århundrede, men Færøerne kom ikke under norsk rigsherredømme før i det 13.
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århundrede. Så i tiden fra ca. 800 til 1300 havde færinger sit eget ting eller parlament,
som ikke var påvirket udefra før sidst i 1200 tallet. (Sølvará 2002: 11-19) Færøerne har
altså et af verdens ældste stadigt eksisterende parlamenter, sammen med Island og Isle of
Man, der også blev bosat af nordboere omkring samme tid.

I 1380 forenedes det norske og danske rige i ét rige. Senere lykkedes det også Danmark at
få Sverige og Finland under dansk krone og Kalmarunionen blev dannet i 1397.
Færøerne, som kom under dansk herredømme, da Norge underlagde sig den danske
konge, forblev en del af det danske rige, da Danmark i 1814 mistede Norge, men beholdt
de gamle norske besiddelser: Færøerne, Island og Grønland. I 1816 blev Lagtinget
nedlagt og Færøerne fik egen amtmand. Lagtinget blev genetableret i 1852 som en
rådgivende forsamling og i 1856 blev Den Kongelige Færøske Handels monopol
ophævet. Det kom til at få stor betydning for den politiske udvikling i Færøerne. (Sølvará
2002: 100)

3.2 Færøerne fra 1850 til anden verdenskrig
Den Kongelige Færøske Handel havde haft eneret på al import og eksport til og fra øerne
i over 200 år. Det betød, at påvirkningen udefra havde været yderst begrænset. Men med
monopolhandelens ophævelse åbnedes sluserne til Europa og oplysningstiden susede ind
over Færøerne.

De første 50 år efter ophævelsen af monopolhandelen kom til at få skelsættende
betydning for den færøske samfundsudvikling. Frihandelen betød, at Færøerne udviklede
sig fra at have været et selvbærende landbrugssamfund til at blive et markedsorienteret
fiskerisamfund. Derudover havde Færøerne fået en defineret status som dansk amt i riget.
Lagtinget blev genoprettet og færinger havde repræsentanter i Rigsdagen. Det skabte
grobund for politisk liv på øerne.

I sidste halvdel af det 19. århundrede voksede en større national bevidsthed frem i
Færøerne. Det satte helt nye krav til det politiske system, og Lagtinget som oprindeligt
fungerede som et amtsråd, dog med særlige beføjelser i forhold til amtsrådene i Danmark,
fik flere og større beføjelser.
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Indtil 1906 var der ingen politiske partier i Færøerne. Sambandspartiet og
Selvstyrepartiet32 var de første partier på øerne. Sambandspartiet var og er fremdeles for
et færøsk tilhørsforhold til Danmark, mens Selvstyrepartiet dengang og nu er for større
færøsk selvstændighed. Det var ikke den traditionelle højre/venstre fløj, der blev
afgørende i færøsk politik, men spørgsmålet om at bevare eller ændre forholdene mellem
Danmark og Færøerne. (Sølvará 2002: 150) Siden er der kommet flere partier til. I dag er
Republikanerne, Sambandspartiet, Socialdemokraterne, Folkeflokken, Centerpartiet og
Selvstyrepartiet repræsenterede i Lagtinget.

Det var ikke kun en politisk og økonomisk omvæltning, der ramte øerne midt i 1800
tallet, men også en kulturel omvæltning. Færøerne fik eget skriftsprog i slutningen af
1800 tallet, da V.U. Hammershaimb, færøsk præst og filolog, udviklede den færøske
sproglære. Det færøske skriftsprog blev dog ikke officielt skolesprog før i 1938,
kirkesprog i 1939 og blev først hovedsproget i Færøerne, da Færøerne fik Hjemmestyre i
1948. Det vil jeg komme nærmere ind på i følgende afsnit.

3.3 Færøernes politiske landskab
Anden verdenskrig var udover selve traumatiseringen af bombardementer og miner33,
også et vendepunkt i færøsk politik og samfundsudvikling. Danmark blev besat af
tyskerne den 9. april i 1940, og efter et tæt kapløb mellem Tyskland og England, blev
Færøerne besat af englænderne 12. april i 1940. At England vandt kapløbet kom til at
have stor betydning for forholdet mellem Danmark og Færøerne og udviklingen af det
moderne færøske samfund.

Besættelsen af Danmark og Færøerne af hhv. Tyskland og England kan på ingen måde
sammenlignes. Englændernes besættelse var fredelig og uden indblanding i indre
anliggender. Det betød, at Færøerne, som indtil Tysklands besættelse af Danmark i meget
32

Sjálvstýrisflokkurin er et midterparti, der er for større færøsk selvstændighed. Søsterparti til Radikale
Venstre.
33
Færøerne var på dette tidspunkt en udpræget søfartsnation. Færinger fortsatte med at forsyne det britiske
marked med fersk fisk fra Island – også efter, at de islandske fiskere var holdt op med at sejle pga. de
enormt store risici, der var forbundne med denne sejlads. Dette kom også til at koste Færøerne dyrt. I
forhold til befolkningstallet var Færøerne et af de lande, der mistede flest menneskeliv under anden
verdenskrig – næst efter Rusland. Ca. en tredjedel af Færøernes fiskeflåde blev sænket, en stor skare af
fiskere mistede livet på grund af krigshandlinger, og alle disse unge mænd efterlod sig enker og børn i
hobetal.
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vid udstrækning var blevet styret fra Christiansborg, nu måtte stå på egne ben. Politisk
betød det, at en ‟midlertidig styrelsesordning‟ blev sat i kraft, hvor Lagtinget, fra at være
en rådgivende forsamling, nu fik lovgivende magt i fællesskab med Amtmanden. Krigen
fik ikke kun politisk indflydelse, men også økonomisk, da det danske tilskud til Færøerne
blev stoppet. England overtog udbetalingen af tilskuddet på 2,5 millioner kroner, men
købte samtidig færøsk fisk, så den årlige eksport steg fra 13 millioner kroner i 1940 til 50
millioner kroner i 1944. Færøerne kom derved ud af den verdensomspændende
økonomiske krise i 1930‟erne, gældfri og med penge i behold. Samtidig betød den øgede
eksport, at det årlige tilskud fra Danmark fyldte en forholdsvis lille del af den færøske
økonomi. (Sølvará 2002: 243)

Eneste indblanding fra britisk side var, at færøske fartøjer ikke kunne sejle under dansk
flag, og dermed være underlagt formel tysk indflydelse. Færøske studerende i København
havde allerede i 1919 tegnet det færøske flag, men det var aldrig blevet anerkendt. Ved
det islandske Altings 1000 års jubilæum i 1930 var det færøske flag hejst sammen de
øvrige nordiske flag, men det huede bestemt ikke daværende statsminister Thorvald
Stauning (S), der bad islændingene om tage det færøske flag ned. Men afskåret fra
Danmark, skulle Færøerne på beslutning af de britiske styrker have eget flag, og siden har
Merkið været Færøerne officielle flag. (Debes 2001: 44-47)

Krigen var derved årsag til en opblomstring af selvstyrebevægelsen, økonomisk frihed og
en tro på at kunne stå på egne ben. Efter krigen var det derfor umuligt for Færøerne at gå
tilbage til tiden før krigen og lade som om, at intet var hændt. Det blev heller ikke
forventet fra dansk side. Efter megen politisk tumult mellem partierne i Lagtinget, blev
der 14. september 1946 afholdt folkeafstemning i Færøerne om vedtagelse af et omstridt
regeringsforslag om, hvordan forholdet mellem Færøerne og Danmark skulle være
fremover eller løsrivelse fra Danmark. 66,4% af de stemmeberettigede deltog i
afstemningen. Af disse stemte 48,7% for løsrivelse fra Danmark, mens 47,2% stemte for
regeringsforlaget. 4,1% af de afgivne stemmer var ugyldige hovedsageligt fordi mange
valgte at skrive ”Nej” til regeringsforslaget på stemmeseddelen – efter opfordring fra
formanden i Folkeflokken, Thorstein Petersen. Hvis de ugyldige stemmer ikke tælles
med, var resultatet et snævert flertal på 50,7%, mens 49,3% stemte for regeringsforslaget
– men så falder valgdeltagelsen også til 63,7%. Selv om deltagelsen ikke var stor eller
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resultatet overvældende, så havde færinger formelt valgt løsrivelse. Men det skete som
bekendt ikke. (Sølvará 2002: 273-274)

3.4 Hjemmestyreordningen
Når der er Flertal for Løsrivelse, saa maa vi skilles ad. Det har vi lovet Færingerne
under Forhandlinger i København, og det var ogsaa den foregaaende Regerings
Indstilling. Vi kan ikke omfortolke den Afstemning, der har fundet sted. Jeg
mener, at den maa være en fuldgyldig Afgørelse. Vi kan ikke have nogen Glæde
af at være sammen med Færingerne, hvis de ikke vil være sammen med os, og vi
maa altsaa respektere Flertallet for Løsrivelse. (Wang 2010: 558)

Dette var statsminister Knud Kristensen (K) kommentar til folkeafstemningen bragt i
Berlingske Tidende mandag 16. september 1946.

Efter folkeafstemningen fulgte intens politisk tovtrækning, både i Færøerne og i
Danmark. Resultatet blev, at folkeafstemningen blev fundet ugyldig, og Lagtinget blev –
på opfordring af den danske regering – opløst af kongen. Efterfølgende blev der udskrevet
nyvalg til Lagtinget, hvilket resulterede i, at løsrivelsesfløjen kun fik 8 ud af de 20
mandater i det nye Lagting. 1. april i 1948 fik Færøerne en hjemmestyrelov.
Hjemmestyreloven stadfæstede, at inden for rigets grænser skulle det færøske
Hjemmestyre, dvs. et folkevalgt Lagting og nyindsat Landsstyre, have ansvaret for
færøske særanliggender, som eksempelvis kommunale forhold, skolevæsen og
sundhedsvæsen mm. Dernæst blev det aftalt, at Færøerne kunne overtage fællessager, så
som folkekirken34, politi mm. De sagsområder, der er klassificeret som statsanliggender i
hjemmestyreloven, kan under ingen omstændigheder overtages af Færøerne indenfor
hjemmestyrets – og grundlovens rammer. Det er statsforfatningen, statsborgerskab,
højesteret, udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik og valuta- og pengepolitik. (Sølvará
2002: 295)

Forholdet mellem Færøerne og Danmark har sat sit tydelige præg på færøsk politik og de
færøske partier. Udover højre/venstre fløjen, som politiske partier placerer sig på, har de
færøske partier også markeret sig efter om de ønsker løsrivelse fra eller fortsat

34

Færøerne har siden hjemmestyreloven trådte i kraft overtaget en række sagsområder. Folkekirken blev
overtaget i 2007.
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samhørighed med Danmark. De færøske partier kan derved sættes ind i en todimensional
akse, om dog noget simplificeret. 35 (Wang 1989: 162)
Figur 3.1: Den sociale og nationale dimension i færøsk politik. Partierne er placeret efter politisk
ståsted og antal medlemmer i Lagtinget er angivet i parentes ud for partierne.

Løsrivelse
Republikanerne (7)
Centerpartiet (3)

Folkeflokken (6)
Selvstændighedspartiet (2)

Venstre

Højre

Socialdemokraterne (6)

Sambandspartiet (7)

Samhørighed
Samhørighed

Udover de 31 lagtingsmedlemmer i partierne, er der yderligere to løsgængere. Som
figuren tydeligt giver udtryk for, så er det samlede billede af de færøske partier noget
kompliceret. Der er ingen ”naturlige” koalitionsmuligheder, og det har sat sit præg på det
politiske liv i Færøerne. De sidste otte år har Sambandspartiet, Socialdemokraterne og
Folkeflokken været i koalition – kun afbrudt af en kortvarig koalition mellem
Republikanerne, Socialdemokraterne og Centerpartiet. I skrivende stund regeres landet af
en mindretalsregering bestående af Sambandspartiet og Socialdemokraterne.

35

Ligesom i Danmark, er det svært at placere partierne nøjagtigt i en højre/venstre og
løsrivelse/samhørighed akse. Centerpartiet, eksempelvis, definerer sig som et centerparti (deraf navnet), de
er for løsrivelse fra Danmark, men er kristent konservative.
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Det politiske landskab har også præget færøsk nyhedsdækning, hvilket jeg vil komme
nærmere ind på i følgende afsnit.

3.5 Nyhedsformidlingen i Færøerne
Han sad i sin kollega havnepræstens stue, omgivet af mennesker, som ville høre
tidender ude fra den store verden. Han havde måttet fortælle om slag og
generaler, om kong Frederik af Preussen, som ingen kunde overvinde, og om
kong Ludvig af Frankrig, som ingen kunne forstyrre i hans udsvævelser. Alle var i
en slags ophidselse over nyhederne, både sorenskriveren, landfogeden,
handelsforvalteren og kommandanten.(Jacobsen 1939:20)

Citatet er taget fra historikeren Jørgen-Frantz Jacobsens berømte roman Barbara fra 1939
og belyser meget godt nyhedsformidlingen i Færøerne frem til handelsmonopolets fald i
1856. Øerne var geografisk afskåret fra resten af Europa og verden for den sags skyld, og
nyheder kom kun til øerne, når skibe lagde til. Nyhederne spredtes hurtigt fra mund til
mund, fra kajen i Tórshavn til bygderne ude på øerne. Nyhederne spredtes ofte ved hjælp
af viser eller kvad om forskellige hændelser, der blev fremført på åbne pladser. Denne
form for nyhedsformidling har haft stor betydning for meningsdannelsen i Færøerne helt
op til det 19. århundrede, da den første avis udkom. Et eksempel på dette er Fuglakvæði,
som nationalhelten Nólsoyar Páll digtede i 1806. Det kan betegnes som en kritisk politisk
bemærkning til det danske embedsværk og det kongelige handelsmonopol – og deraf
afledte magtudøvelse eller -misbrug. (Dalsgarð 2002: 7-11)

Færøernes første avis, Færingetidende, kom på gaden 13. maj 1852 i efterdønningerne af
den franske revolution, oplysningstiden og nationalbevægelserne på fastlandet. Avisen
var skrevet på dansk, da det var færingernes eneste skriftsprog frem til slutningen af
1800-tallet. Udgiveren var Niels Winther (1822-1892), nyuddannet jurist fra Københavns
Universitet og færøsk medlem af Folketinget. Indførelsen af Grundloven havde få år
forinden, i 1849, sikret alle ytringsfrihed, og det ville den unge jurist benytte sig af. I en
artikel kritiserede han den kongelige monopolhandel som han beskyldte for at snyde en
forsvarsløs og fattig kunde. Det blev en dyr affære for Niels Winther. Han blev idømt en
bøde på 600 rigsdaler, der på det tidspunkt svarede til tre års løn for et folketingsmedlem.
Bøden blev dødsstødet hos Færøernes første avis. (Dalsgarð, 2002:13).
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I 1877 udsendte Færøernes ældste stadig eksisterende avis Dimmalætting et
prøvenummer, og siden 1878 er avisen udkommet regelmæssigt. Nyhedsformidlingen i
Færøerne havde taget en drejning. Som faderen af det færøske sprog, V.U.
Hammershaimb, skrev i prøvenummeret fra 8. december 1877, og hvis titel han selv
havde konstrueret:
Færøerne ere ofte kaldet Taagernes Land, og i en vis Forstand kan dette vel
siges; Landet, Befolkningen og dens institutioner have været forholdsvis
ukjendte saavel for vore danske Landsmænd som for den Fremmede; nogen klar
Forestilling om det Liv, der rører sig her, har man ikke havt, kun gjennem
Afstandens Taage har man skimtet det. Maatte da nærværende Blad bidrage til
at løfte dette Taageslør, maatte det som Morgendæmringen bebude den
gryende Dag og derved med rette hævde sit symbolske Navn Dimmalætting.
(Dalsgarð 2002:18-19)

Dimmalætting har siden den første udgivelse haft en fremtrædende rolle i det færøske
medielandskab. Den er til dato stadig Færøernes største avis og udkommer fem gange. I
takt med opblomstringen af det politiske liv i Færøerne, kom også en tilhørende
partipresse. Fra den første avis udkom i 1852 til 2002, er der udgivet tilsammen 27
forskellige aviser. (Dalsgarð 2002: 84)

For at give et fyldestgørende billede af de færøske medier, kommer jeg ikke uden om
Færøernes radio og tv, Kringvarp Føroya, selv om jeg har afgrænset mg til at undersøge
nyhedsdækningen i de skrevne medier.

Færøernes radio, Útvarp Føroya, gik i luften i 1957, over et kvart århundrede efter, at
Danmark Radio, daværende Statsradiofonien, blev stiftet i 1925. Færinger havde dog i
tiden forinden mulighed for at holde sig orienterede om verdens gang på norsk, engelsk
og dansk radio. Færøerne fik ikke egen fjernsynskanal før i 1984. I starten sendte
fjernsynskanalen én færøsk nyhedsudsendelse om ugen, og flere dage om ugen var der
sort skærm. I dag sender kanalen hver dag, og der er færøske nyheder på skærmen fire
gange om ugen – alle hverdage undtagen onsdag.

Færøernes radio og tv, der oprindeligt var to institutioner, blev lagt sammen i én
institution Kringvarp Føroya i 2005, der er en mastodont i den færøske medieverden.
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Men Kringvarp Føroya er mere end det. Det er også en kulturinstitution, der har haft og
stadig har stor betydning for samfundsdebatten, færøsk kultur og det færøske sprog.

Kringvarp Føroya er det eneste medie i Færøerne, der modtager offentlig støtte, i form af
lovpligtig medielicens. Derudover finansieres radioen og fjernsynet ved egne heldspil, der
kaldes V4, en form for lotto, hvor tallene bliver læst op i radioen, og Gekkur, som er
fjernsynsbingo. Der findes yderligere to færøske radiokanaler, Rás 2 og Lindin. Rás 2 er
en kommerciel radiokanal, der ejes af samme mediekoncern, som avisen Sosialurin også
er en del af, og avisen leverer også nyhederne til radiokanalen. Lindin har ingen nyheder,
men er udelukkende en religiøs radiokanal. Der findes også en privat fjernsynskanal, Rás
1. Det er en kommerciel kanal, men den er stadig i opstartsfasen og sender ikke
regelmæssigt.

3.6 Fra partipresse til uafhængige aviser
Som nævnt i indledningen, er Færøernes tradition for uafhængig og kritisk presse ikke
særlig gammel. Det hænger sammen med, at Færøerne relativt sent er gået fra partipresse
til uafhængige omnibusaviser, og det har sat sit præg på den journalistiske praksis.
Forventningerne til partipressens journalister har først og fremmest været at
formidle politisk korrekte budskaber (parti)loyalt fra de folkevalgte ledere til et
publikum domineret af allerede overbeviste tilhængere. (Lund 2002: 16)

Journalistikken i Færøerne har indtil for få år siden i høj grad været præget politisk
agitation, hvor journalistens rolle nærmest kan betegnes som værende politisk missionær.
Partipressen dominerede indtil midten af 1990‟erne, og alle fire fløje i færøsk politik var
repræsenteret – højre, venstre, løsrivelse og samhørighed. Men Færøerne kom i en dyb
økonomisk krise på det tidspunkt, og mange aviser var nødsaget til at lukke. Den sidste
partiavis, Sosialurin, var ejet af Socialdemokraterne indtil 2006.

I dag er der to landsdækkende omnibusaviser, Dimmalætting og Sosialurin. Derudover er
der én lokalavis, Norðlýsið, fra Færøernes næststørste by Klaksvík, som i særdeleshed
behandler sager af interesse for lokalsamfundet. Der er én tabloidavis, Oyggjatíðindi, der
udkommer 2 gange ugentligt, og så udkommer der nogle gratisaviser, som kan betegnes
som annonceaviser, med meget lidt redaktionelt stof.
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Jeg har valgt at undersøge kvaliteten af nyhedsdækningen i de to landsdækkende aviser
Dimmalætting og Sosialurin, og vil derfor give en kort introduktion til de to aviser
nedenfor.

Dimmalætting
Dimmalætting er som bekendt Færøernes største og ældste stadigt eksisterende avis. Den
er udkommet regelmæssigt siden 1878 som en liberal, borgerlig avis, der ønskede at
opretholde Færøernes tilhørsforhold til Danmark. Sambandspartiet blev først stiftet nogle
år senere, i 1906, og indtil 1990‟erne var avisen talerør for partiet. Avisen var indtil 2008
et familieforetagende, hvor flere af familiemedlemmerne har været og stadig er
fremtrædende politikere hos Sambandspartiet i Færøerne.

Et chefredaktørskifte i 1995 ændrede avisens politiske profil. Fra at have været talerør for
Sambandspartiet, blev avisens journalistisk politisk uafhængig. Nu skulle det være
journalistikken – og ikke politikken – der satte dagsordenen.36 I 2005 formulerede avisen
et redaktionelt værdigrundlag, som definerer mediernes demokratiske ansvar og slår fast
at:
Dimmalætting er journalistisk uafhængigt af politiske, religiøse, kommercielle og
finansielle interesser.
Formålet med vores arbejde er, med saglig og bred information, at
Dimmalætting bliver et redskab for folket til at styrke demokratiet.
Dimmalætting bliver redigeret og skrevet ud fra journalistiske – og ikke
ideologiske – værdier.37

Grundet den nuværende finansielle krise, som også har ramt Færøerne, og den
udfordrende situation verdens aviser befinder sig i, har avisen inden for de seneste få år
oplevet at miste al egenkapital, at blive opkøbt to gange, fyringsrunder og lønnedgang.
Avisen udkommer fem gange om ugen – alle hverdage, og har et oplag på 8.500.38

36

Taget fra Dimmalætting hjemmeside: http://pf.dimma.fo/index.asp?pID={9D48F2F5-84C1-4213-96282B2850EF5854}
37
Kan ses i fuld længde her: http://pf.dimma.fo/index.asp?pID={ACEA1225-7900-486B-819B7456166E5504}
38
Fundet på Færøernes Statistiks (Hagstovan) hjemmeside:
http://www.hagstova.fo/portal/page/portal/HAGSTOVAN/Hagstova_Foroya/Hagtalsgrunnur/undirvising_m
entan/MENTBLAD

48

Sosialurin
I 1925 blev Socialdemokratiet i Færøerne stiftet og to år efter, i 1927, kom partiavisen
Føroya Social-Demokrat. Avisen ændrede navn til Sosialurin i 1955.

I starten var avisen udelukkende en partiavis, hvor Socialdemokraternes meninger kom til
orde, men i 1970‟erne ansatte avisen lønnede journalister og nærmede sig en mere
udpræget nyhedsavis. Op gennem 1980‟erne og 1990‟erne blev der lagt større og større
vægt på at være en nyheds- og debatavis, der rummede alle politiske synspunkter. Som
nævnt solgte Socialdemokraterne avisen i 2006, og den ejes nu af ledelsen og de ansatte
på avisen.39

Sosialurin udkom indtil 1. april 2010 fem gange om ugen, men den pressede økonomiske
situation har medført, at avisen har reduceret antallet af udgivelser og udkommer nu tre
gange ugentligt: mandag, onsdag og fredag med et oplag på 8.000.40

Avisen har ifølge chefredaktør Eirikur Lindenskov ikke noget offentliggjort redaktionelt
værdigrundlag.41

39

Taget fra avisens hjemmeside http://sosialurin.fo/main.cfm/e/3504/s/2/action/page/id/5
Fundet på Færøernes Statistiks (Hagstovan) hjemmeside:
http://www.hagstova.fo/portal/page/portal/HAGSTOVAN/Hagstova_Foroya/Hagtalsgrunnur/undirvising_m
entan/MENTBLAD
41
Samtale med ansvarshavende chefredaktør Eirikur Lindenskov 8. august 2011.
40
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4. Medier og demokrati
I dette kapitel vil jeg undersøge forholdet mellem medier og demokrati nærmere. Som jeg
nævnte i problemfeltet, så har forfatteren af USA‟s uafhængighedsdeklaration og senere
præsident, Thomas Jefferson, sagt, at hvis han skulle vælge mellem en regering uden
aviser eller aviser uden regering, ville han ikke tøve med at vælge det sidste. Men det er
ikke så meget et spørgsmål om enten eller, men nærmere både og. Som jeg også
indledningsvis påpegede, så mener medieforsker Stig Hjarvard, at medierne og de
politiske institutioner er gensidigt påvirkede. Medierne er en forudsætning for
demokratisk styring af et moderne og komplekst samfund.

I det foregående kapitel har jeg redegjort for Færøerne historie og politiske udvikling. Jeg
har også beskrevet, hvordan medierne i Færøerne har bevæget sig fra at være en udpræget
partipresse, til nu i højere grad at være uafhængig, og i indledningen påpegede jeg de
udfordringer – samfundsmæssige og økonomiske – som medierne står overfor i Færøerne.

Jeg vil i det følgende redegøre for forholdet mellem medier demokrati ud fra Jürgen
Habermas‟ teori om borgerlig offentlighed. Og jeg vil ud fra Habermas‟ teori om
kommunikativ handling også redegøre for, hvilken indflydelse nyhedsdækningen i
medierne har på den offentlige meningsdannelse og derved demokratiet.

Siden vil jeg gøre rede for, hvilke konsekvenser den øgede kommercialisering af
medierne har for demokratiet ved hjælp af Pierre Bourdieus teorier om det journalistiske
felt, det politiske felt og det sociale felt.

Til sidst vil jeg, med inspiration fra Stig Hjarvard, opstille nogle indikatorer for den
demokratiske debats velbefindende. Men allerførst vil jeg kort redegøre for selve ordet
demokrati og demokratiforståelse.
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4.1 Demokratiforståelse
Demokrati. Folkestyre. Eller fólkaræði på færøsk. Ordet i sig selv så simpelt, men
indholdet så udefinerbart. Demokrati.

Forståelsen af demokrati kan i grove træk deles op i to lejre: Dem, der lægger vægt på
afstemning og afstemningsordninger, og dem, der lægger vægt på deltagelse og
diskussion. Dem, der mener, at selve afstemningen er det centrale kendetegn ved
demokratiet, og dem, der mener, at det er den forudgående diskussion, der er afgørende
ved demokratiet. (Eriksen 2003: 169)

Jeg vil i specialet tage udgangspunkt i Stig Hjarvards definition af demokrati som han
fremlægger i rapporten Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati fra 1995. Hans
demokratiforståelse lægger sig midt imellem de to lejre.
Demokrati er noget svævende, uhåndgribeligt og sårbart. De
lovgivningsmæssige rammer er grundlaget for dets udøvelse, og medierne er
midlerne til dets realisering. Men demokratiet er mere end det; demokratiske
lovparagraffer og medier er alene nødvendige betingelser. Demokratiets indhold
er mere uhåndgribeligt end love og avissider, fordi det udgøres af relationer
mellem mennesker. Demokrati er måder, hvorpå mennesker diskuterer, danner
mening og handler. Og demokratiet er sårbart, fordi det mere end andre måder
at omgås hinanden på forudsætter et vist mål af enighed, tolerance og
beherskelse. (Hjarvard 1998: 5)

Ifølge Hjarvard bør en analyse af demokratiet derfor både behandle de institutionelle og
mediemæssige rammer og den faktiske, levede demokratiske praksis samt den gensidige
påvirkning mellem rammer og indhold.

I dette speciale vil jeg undersøge, hvilke konsekvenser nyhedsdækningen har på den
demokratiske debat, da medierne er med til at danne det verdensbillede mennesker
diskuterer, danner mening og handler ud fra.

4.2 Borgerlig offentlighed
Jeg har valgt at benytte Jürgen Habermas‟ offentlighedsteori til at belyse forholdet
mellem medier og demokrati. Jürgen Habermas formulerede offentlighedsteorien i hans
til dato kendteste værk Borgerlig offentlighed, der udkom i 1962. Bogen som snart har 50
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år på bagen, er stadig meget brugt i dansk medieforskning, selv om at især mediebilledet
har ændret sig kolossalt de sidste 50 år – ikke mindst på grund af den teknologiske
udvikling. På trods af den store udbredelse inden for medieforskningen i Danmark,
udkom den ikke i dansk oversættelse før i 2009.

Jürgen Habermas ønskede at udvikle idealtypen borgerlig offentlighed ud fra de
historiske kontekster i den engelske, franske og tyske udvikling i det 18. og tidlige 19.
århundrede. Habermas vil afdække, hvordan en fornuftig konsensus mellem myndige, frie
borgere i et moderne samfund kan tænkes ved historisk at undersøge, hvordan dannelsen
og udviklingen af en offentlig sfære for politisk meningsdannelse mellem borgere er
foregået fra 1700 tallet og frem til vores tid. Med andre ord kobler han i et idehistorisk
perspektiv medieudviklingen til stats- og demokratiteori. (Andersen 1996: 351)

Med borgerlig offentlighed, menes der:

Den borgerlige offentlighed kan i første række forstås som den sfære, hvor
privatfolk er samlet til publikum. Disse privatfolk gør hurtigt krav på at bruge den
offentlighed, som er reguleret af øvrigheden, mod den offentlige myndighed selv
for at diskutere med denne om de almene regler for samkvem i den principielt
privatiserede, men offentligt relevante sfære for varesamkvem og
samfundsmæssig arbejde. Mediet for denne politiske diskussion er særegent og
uden historisk forbillede: det offentlige ræsonnement. (Habermas 2009: 79)

Habermas mener, at det offentlige ræsonnement ikke bør være bestemt af andet end
fornuften selv. Det bør ikke være bestemt af religiøse, kulturelle eller økonomiske
kræfter. Diskussionerne mellem forskellige synspunkter skal foregå herredømmefrit. Med
det mener han en samtale, hvor enighed udelukkende bygger på fælles anerkendelse af
argumenternes egen vægt, og det bedste standpunkt bør vinde. Mennesker afgør selv – i
fællesskab – hvor grænsen for fornuft går, og hvad der er gode og dårlige argumenter.
(Andersen 1996: 354) 42

Habermas påviser endvidere, at det ikke er tilfældigt, at dannelsen af en sådan
offentlighed faldt sammen med opløsningen af det feudale samfund og udviklingen af
kapitalistiske markedsøkonomier og de borgerlige retsstater. En udvikling, der indebar en
stigende adskillelse af det civile samfund og staten. (Andersen 1996: 351)
42

http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/information_borgerligoffentlighed.htm
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I Habermas‟ offentlighedsteori, antages det, at det repræsentative demokrati hviler på en
publicistisk præmis: Uafhængige og dannede privatpersoner samles i offentlig samtale
som statsborgerligt publikum, der koordinerer handlinger med gyldighed for samfundet.
Derved legitimeres en lang række politiske funktioner med forhandlinger i parlamentet og
lokale råd som de helt centrale i borgerlig offentlighed. (Lund 2002: 13)

Opridset over Færøernes historie i forrige kapitel viser, at Færøernes udvikling fra at være
et feudalt samfund til at være et kapitalistisk samfund skete senere end i resten af Europa.
Forudsætningerne for dannelsen af borgerlige offentlighed dannedes først efter
monopolhandelens afskaffelse i 1856, da Færøerne gik fra at være et udpræget
feudalsamfund til et kapitalistisk samfund. Dertil kommer, at den politiske interesse hos
befolkningen var lille. Det var der flere grunde til, blandt andet valgreglerne. Ved
folketingsvalget i 1876 havde kun 15,6% af befolkningen i Færøerne valgret. Af dem
valgte kun 7,8% – svarende til 128 borgere – at gøre brug af deres politiske rettigheder.
(Sølvará 2002: 110-115). Opbygningen af en politisk kultur i Færøerne har desuden været
præget af, at Lagtinget ikke har været lovgivende organ før i midten af det 20.
århundrede, men blot rådgivende.

4.3 Kommunikativ handling
Forudsætningen for dannelsen af den borgerlige offentlighed er den kommunikative
handling. Kernen i teorien om kommunikativ handling er, at vores sproglige
kommunikation kan anses som værende ‟talehandlinger‟, som hele tiden forudsætter, at
der tages stilling til bestemte implicitte gyldighedskrav. Med dette mener Habermas, at
menneskelig kommunikation er et medium, der har en rationelt forpligtende karakter og
fungerer dermed handlingskoordinerende, hvilket vil sige, at aktørers ‟talehandlinger‟ i
forskellige situationer vil være betingede af deres vurdering af andre aktørers udsagns
(‟talehandlingers‟) gyldighed. Evnen til at lade sine handlinger styre af den fælles
virkelighedsforståelse eller konsensus, der etableres ved en sproglig dialog,
‟talehandlinger‟, er det Habermas betegner som værende den menneskelige rationalitet.
(Eriksen 2003: 21)
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Men den frie meningsdannelse er kun mulig på grund af tros- og tankefrihed, menings- og
ytringsfrihed, presse- og mediefrihed og forsamlings- og organisationsfrihed.
Den moderne stats legitimitet afhænger af, at den garanterer disse rettigheder,
for kun på den måde kan man teste gyldigheden af dens befalinger. (Eriksen
2003: 269)

Disse rettigheder blev først grundfæstede i forbindelse med dannelsen af nationalstater
efter den franske revolution, der varede fra 1789 til 1799, og som var borgerskabets første
store politiske fremstød og medførte enevældens fald. I Danmark blev disse rettigheder
sikret i Grundloven i 1849 og nærmere defineret i Presseloven fra 1851. Det var i
dannelsen af den nye offentlige sfære, at den borgerlige offentlighed udsprang.
Offentligheden konstitueres af kommunikationsfriheden, som muliggør brug af
fornuften.(Eriksen 2003: 275)

Offentligheden har en særstilling, fordi det er her, alle borgere har mulighed for at deltage
i diskussionen om, hvordan samfundet skal styres. Offentligheden i bredeste forstand er
det sociale rum, som skabes, når borgere handler kommunikativt. Og det er den frie
offentlige meningsudveksling, der er grundlaget for bedre funderede overbevisninger og
rationelle standpunkter. (Eriksen 2003: 264+284)

Medierne har en særlig rolle i dannelsen af den offentlige mening, da medierne i høj grad
danner det verdensbillede, som borgerne handler ud fra. Medierne styres i stadig højere
grad af økonomiske interesser, og det påvirker nyhedsdækningen, og derved også
grundlaget for den frie meningsdannelse.
Den nye mediesituation repræsenterer udfordringer for demokratiet, forstået
som styring af det offentlige ræsonnement. (Eriksen 2003: 287)

Det vil jeg komme nærmere ind på i følgende afsnit.
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4.4 Kommercialiseringen af medierne
Den franske filosof, antropolog, sociolog m.m. Pierre Bourdieu har beskæftiget sig meget
med medier og mere præcist med kommercialiseringen af medierne, som han ser som et
demokratisk problem. (Bourdieu 1998: 77)

I bogen Om TV og journalistikkens magt fra 1998 beskæftiger Bourdieu sig især med
farerne ved den tiltagende kommercialisering af medierne. Journalistikken styres i stadig
højere grad af den kommercielle logik, jagten på læsere og høje seertal. Bogen retter sig
især mod tv-mediet, men fremvæksten af fjernsynet som medie har haft indflydelse på de
skrevne medier, som derfor må indrette sig på ny.

Bourdieu arbejder med begreberne det journalistiske felt, det politiske felt og det
socialvidenskabelige felt. Et felt, som er et af Bourdieus nøglebegreber, er et særskilt rum
inden for det sociale rum, som kan konstrueres så snart man kan påvise, at en opsætning
af positioner, relationer og aktiviteter har uddifferentieret sig, og følger sin egen
sagslogik. Det sociale rum er defineret som et flerdimensioneret geometrisk rum, som
defineres af positioner, der er relateret til hinanden og afstanden imellem dem. (Andersen
1996: 346-347) Bourdieu definerer det journalistiske felt som:
Journalistikkens verden er et mikrokosmos der har sine egne love, og som er
defineret af dets position i den globale verden, og af den tiltrækning og
frastødning det udsættes for fra de andre småverdener. (Bourdieu 1998: 44)

Det journalistiske felt defineres ikke alene af relationen til det politiske felt, men i lige så
høj grad til det økonomiske felt og det overordnede sociale felt. (Schultz 2007: 15) Det
journalistiske felt er meget mere afhængigt af de ydre kræfter end andre kulturelle
produktionsfelter. Det afhænger meget direkte af efterspørgslen, og er måske i endnu
højere grad end det politiske felt underlagt markedets, folkeflertallets godkendelse.
(Bourdieu 1998: 60-61) I bogen TV og journalistikkens magt analyserer Bourdieu den
øgede kommercialisering i medierne, og i særdeleshed i fjernsynsmediet.
Gennem presset fra seertallet, øver økonomien sin indflydelse på fjernsynet, og
gennem fjernsynets indflydelse på journalistikken, øver den sin indflydelse på de
andre aviser, selv de mest ”rene”, og på journalisterne, der lidt efter lidt lader sig
pånøde fjernsynsproblemer. Og på samme måde, via vægten af det samlede
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journalistiske felt, hviler økonomien tungt på alle de kulturelle produktionsfelter.
(Bourdieu 1998: 65)

Det økonomiske pres på journalistiske felt kommer til udtryk ved, at journalisterne er
mere tilbøjelige til at anlægge ‟seer/læsertalskriteriet‟ i deres journalistiske arbejde. En
avis, der udvider sin udbredelse vil gå mere efter omnibus-emner, nyheder til alle, der
ikke rejser problemer, som eksempelvis kulørte nyheder, der appellerer til en bred skare
af befolkningen og sælger godt.
Men ligesom det politiske og økonomiske felt (…) er det journalistiske felt til
stadighed underlagt markedets kendelse, direkte gennem abonnenterne, og
indirekte gennem seertallet (selv om statsstøtten kan sikre en vis uafhængighed i
forhold til markedets umiddelbare tyranni). Og journalisterne er uden tvivl desto
mere tilbøjelige til at anlægge ”seertalskriteriet” i produktionen (”gør det
enkelt”, ”gør det kort”, osv.) eller i vurderingen af produkterne, ja sågar af
producerne (”går godt igennem på TV”, ”sælger godt”, osv.), jo højere stilling de
beklæder (kanaldirektør, chefredaktør osv.) i et jo mere direkte
markedsafhængigt organ (en kommerciel TV-station i modsætning til en
kulturel); de yngste og mindre etablerede journalister er omvendt mere
tilbøjelige til at sætte ”fagets” principper og værdier op overfor de ”gamles”
mere realistiske eller kyniske krav. (Bourdieu 1998: 84)

Høje salgstal betyder højere annonceindtægter, og som citatet ovenfor påviser, vægtes
‟seertalskriteriet‟ tungere, des højere stillinger journalisterne beklæder.

Den øgede kommercialisering af det journalistiske felt, har direkte indvirkning på det
politiske felt, da journalisterne er indehavere af et de facto-monopol på redskaberne til
storproduktion og massespredning af informationer, og derved monopol på adgangen til
det offentlige rum. (Bourdieu 1998: 52) Ved at lægge vægten på kulørte eller let
fordøjelige nyheder, holder man relevante informationer på afstand, som borgere i et
samfund bør være i besiddelse af, for at udøve sine demokratiske rettigheder, da
journalisterne gennem nyhedsformidlingen konstruerer den virkelighed borgerne tager
stilling ud fra. (Bourdieu 1998: 18)
De kulørte nyheder, de dagligdags hændelser eller ulykker, kan være ladet med
politiske, etiske osv. implikationer, der er egnede til at udløse stærke, ofte
negative følelser som racisme, xenofobi, angstpræget had til det fremmede, og
det simple referat, det at rapportere, ’to record’, som reporter, implicerer altid
en social konstruktion af virkeligheden der er i stand til at udvirke social
mobilisering (eller demobilisering). (Bourdieu 1998: 21-22)
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Ifølge Bourdieu ikke blot kan man, men man skal kæmpe mod seer/læsertalslogikken i
demokratiets navn. Det journalistiske felt kan sikres en vis uafhængighed i forhold til
markedets kræfter i form af statsstøtte. (Bourdieu 1998: 77, 84) Som nævnt i
indledningen og problemfeltet, er der ingen form for offentlig støtte til medierne i
Færøerne. Det udgør ifølge Bourdieu et demokratisk problem, da journalistikken derved
underlægges markedskræfterne, eller med Bourdieus egne ord ”markedets umiddelbare
tyranni” (Bourdieu 1998: 84). Det journalistiske felt har monopol på adgangen til
offentligheden, så den offentlige mening dannes ud fra det, der bliver bragt i medierne.
Og da medierne i stadig større grad fokuserer på kulørte eller let fordøjelige nyheder, er
det udgangspunktet for den offentlige mening.

4.5 Mediernes rolle i demokratiet
I de foregående to afsnit, har jeg redegjort for forholdet mellem medier og demokrati.
Først ved hjælp af Jürgen Habermas‟ teorier om borgerlig offentlighed og kommunikativ
handling, der analyserer udviklingen af offentlig meningsdannelse i et idehistorisk
perspektiv, hvor han kobler medieudviklingen til stats- og demokratiteori. Dernæst har
jeg belyst forholdet mellem medier og demokrati med udgangspunkt i Pierre Bourdieu‟s
analyse af farerne ved den tiltagende kommercialisering af medierne og
medieudviklingen i det hele taget.

Jeg vil nu opsætte nogle konkrete indikatorer for den demokratiske debats velbefindende,
som Stig Hjarvard, professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på
Københavns Universitet, har opstillet i rapporten Nyhedsmediernes rolle i det politiske
demokrati fra 1995:


Adgangen til medier og dermed muligheden for at komme til orde i en bredere
offentlighed, enten selv eller med journalisters mellemkomst, bør være så fri og
omfattende som muligt. Specielt borgere, der ikke har institutionel tilknytning,
skal have ressourcer stillet til rådighed, så en sådan principiel adgang til at
udtrykke sig også er en reel mulighed.



Adgangen til information bør være så fri og omfattende som mulig. Samfundet
bør råde over mange forskelligartede informationskilder, så både borgere,
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politikere og journalister kan debattere og handle på så informeret et grundlag som
muligt.


Kritisk journalistik. Nyhedsmedierne skal som offentlighedens repræsentanter
være uafhængige af statslige og private interesser. De skal kritisk reflektere og
afprøve offentlige og private aktørers udsagn og handlinger og selvstændigt
opsøge og afdække problematiske områder. Journalistik skal indholdsmæssigt
være baseret på væsentlighedskriterier og i formen være interessevækkende og
almen tilgængelig. Informationsadgang og kritisk journalistik er afgørende for
debattens kvalitet.



Mangfoldighed i medieudbud. Den politiske kommunikation i samfundet skal
reflektere de forskellige holdninger og interesser, der er i det færøske samfund.
Politiske, sociale, kulturelle, etniske og religiøse interesser skal være
repræsenteret gennem medierne.



Debatten skal hænge sammen med beslutninger. Den offentlige debat skal
føres på en måde, så meningsdannelsen reelt kan nå at påvirke
beslutningsprocessen; ikke kun det endelige resultat, men også selve
problemformuleringsfasen. I debatten skal valgmuligheder, begrundelser og
konsekvenser være velbelyst. Diskussioner inden for de politisk-administrative
institutioner må ikke foregå løsrevet fra den offentlige diskussion – og vice versa.



Hensyn til mindretal og informationssvage. På samme måde som samfundets
sociale velfærd måles i forhold til, hvordan de svageste i samfundet behandles,
viser demokratiets livskraft sig i den måde og det omfang, det tillader og muliggør
medieadgang og -repræsentation for mindretal, informationssvage grupper og
anderledes tænkende.
(Hjarvard 1995: 10-11)

I analysen vil jeg sammenholde disse indikatorer med den indsamlede empiri og derefter
lave en vurdering af den demokratiske debat velbefindende i Færøerne.
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5. En uge i Færøerne
Inden selve analysen, vil jeg give læseren et indblik i, hvad der rørte sig i medierne i
Færøerne fra mandag 14. marts til fredag 18. marts 2011. Dimmalætting udkommer alle
hverdage, mens Sosialurin udkommer mandag, onsdag og fredag. Dimmalættings
tirsdagsavis er gratis og bliver husomdelt i hele landet.

I min valgte nyhedsuge bragte de to aviser, Dimmalætting og Sosialurin, 164 artikler
tilsammen. Tabellen nedenfor viser antallet af artikler fordelt på ugedage og aviser.
Tabel 5.1: Artikler tilsammen i Sosialurin og Dimmalætting i uge 11, 2011.
Sosialurin

Dimmalætting

Tilsammen

Mandag

25

17

42

Tirsdag

-

21

21

Onsdag

19

14

33

Torsdag

-

23

23

Fredag

31

14

45

Tilsammen

75

89

164

Sosialurin udkommer som bekendt tre gange om ugen og bringer i den valgte nyhedsuge
75 artikler. Dimmalætting udkommer fem gange om ugen og bringer 89 artikler. Fordelt
på udgaver, er Sosialurin en lidt tykkere avis end Dimmalætting.

Jeg vil inden analysen i næste kapitel give et resumé af nyhederne i de to aviser i den
valgte uge, så læseren kan få et indblik i, hvad der rørte sig i mediebilledet i uge 11 i
2011.

Mandag
Forsiden på Dimmalætting prydes denne mandag af den tidligere direktør i den færøske
forsikringskoncern, TF-samtakið, Gunnar í Liða. Forsiderubrikken lyder Magten ligger
hos Gunnar, med henvisning til, at selv om Gunnar í Liða ikke sidder i direktørstolen
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længere, så har han ikke sluppet magten. Nu sidder han som bestyrelsesformand i det
ejerselskab, der ejer hele forsikringskoncernen.43

Et jordskælv, og en deraf afledte tsunami og atomkatastrofe, ramte Japan fredag 11. marts
2011. Det bliver også behandlet i avisen, dog vinklet lokalt på, hvilken betydning
naturkatastrofen har på færøsk fiskeeksport. Der er også en artikel med en færing af
japansk afstamning, Olav Enomoto, der fortæller om udfordringerne hans familie i Japan
står overfor som følge af jordskælvet. Makrelfiskeri fylder en del i avisen, da Færøerne
efter mislykkede forhandlinger med EU, Norge og Island, vil fastsætte sin egen kvote for
makrelfiskeri i 2011.44

Hvalfangst og modstand for samme, har også fået spalteplads i avisen. Flere miljø- og
naturforkæmpere har planer om at besøge Færøerne i løbet af sommeren45 for at
demonstrere mod grindedrab, og det forbereder politiet sig til.

Udenrigsstoffet fylder almindeligvis et opslag i avisen. Denne mandag er hovedhistorien
den før omtalte naturkatastrofe i Japan.

I Sosialurin er det den hjemløse Edmund S. Jacobsen, der er på forsiden. Han har de
sidste par år boet på Sundholm, der er et herberg for hjemløse i København. Her blev han
af journalisterne Mads Brügger og Michael Berthelsen bedt om at medvirke i et program
om hjemløse, der anmelder bøger.46 Artiklen bygger på et interview med Edmund S.
Jacobsen og hans livs op- og nedture.

43

Jeg skal ikke komme nærmere ind på detaljerne i denne historie, men en del af koncernen er TF Holding,
der købte majoriteten af Eik Bank Færøerne, Færøernes største bank, der gik konkurs i efteråret 2010.
44
Makrelfiskeriet har fyldt en del i den færøske debat i 2010 og 2011. Det skyldes, at store bestande af
makrel nu færdes i færøsk farvand. Traditionelt har Norge og EU fået tildelt en stor del af den samlede
makrelkvote, Færøerne en mindre del og Island næsten ingenting. Men eftersom makrellen har flyttet sig
længere nordøst i Atlanterhavet, vil færinger og islændinge have en større del af kvoten.
45
Færinger går ikke på organiseret hvaljagt. Grindedrab finder kun sted, hvis en større gruppe grindehvaler
bliver observeret tær på land, som oftest fra en lokal fiskerbåd eller færge, og når hav- og vejrforhold gør
det muligt. Båden kalder ”grindaboð”, det vil sige, at der bliver tilkaldt flere både, og hvalerne drives på
land, hvorefter de dræbes og slagtes. Grindedrab kan finde sted på alle tider af året, men er mest
almindelige i juli og august, hvor dagene er lange og vejret er mere stabilt. Mere information om færøsk
hvalfangst, kan findes på hjemmesiden www.whaling.fo
46
Programmet hed ”Læsegruppen Sundholm” og blev sendt på DR2 i foråret 2011.
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Det der fylder mest i Sosialurin denne mandag er et besøg af lederen i det shetlandske
øråd, Sandy Cluness.47 Han ønsker tættere samarbejde mellem Færøerne og
Shetlandsøerne. Besøget bliver dækket i en artikel bygget på et interview med den
færøske erhvervsminister, Johan Dahl fra Sambandspartiet, om mulige
samarbejdsmuligheder og en længere artikel, der er baseret på et interview med Sandy
Cluness om hans visioner for fremtidens samarbejde med Færøerne.

Der er også blevet plads til en længere artikel om, at borgmesteren i Vestmanna, Karl A.
Olsen fra Selvstyrepartiet, er utilfreds med centraliseringen i det færøske samfund.
Derudover bliver enkelte forespørgsler fra lagtingsmedlemmer til ansvarshavende
ministre behandlet.

En journalist har fulgt en retssag i Østre Landsret, hvor en mand er anklaget for, at have
skudt en kat tilhørende en ung kvinde. En kontroversiel bogudgivelse om seksuelt
misbrug i det lille samfund får også en del spalteplads. I bogen Sig at du lyver fortæller en
færøsk kvinde om de seksuelle overgreb hun har været udsat for. Helt kontroversielt har
hun valgt ikke at anonymisere de personer, der har misbrugt hende og på anden måde
forvoldt hende skade i hendes barndom. Hendes familie er en del af en religiøs menighed,
og på trods af, at hun fortæller sin mor om overgrebene sker der ingenting.

Sagen om forsikringsselskabet, der bliver behandlet i flere artikler i Dimmalætting denne
mandag, fylder to notitser i Sosialurin på side 2.

Tirsdag
Som nævnt er det kun Dimmalætting, der udkommer om tirsdagen. Denne tirsdag er det
direktøren i rederiet Smyril Line, Rúni Vang Poulsen, der er på forsiden, fordi rederiet
igen har røde tal på bundlinjen i årsregnskabet for 2010. Rederiets årsregnskab bliver
behandlet i flere artikler i avisen og der bringes et længere interview med direktøren.

Fiskeri fylder denne tirsdag en del i avisen. Færøerne har fastsat sin egen makrelkvote på
150.000 tons. Det betyder, at den samlede kvote mellem Island, Færøerne, Norge og EU
47

Shetlandsøerne er en del af Skotland, men har sit eget øråd, Shetland Island Council, hvor Sandy Cluness
er convenor, leder.
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ikke længere er bæredygtig. Færøerne har i forbindelse med makrelfiskeriet også for
første gang nogensinde lagt ressourceafgifter på fiskeri, så rederierne betaler en afgift til
landskassen på de fisk de hiver op af havet. Færøsk lakseopdræt har også fundet vej til
spalterne. En delegation fra Norge besøger Færøerne for at undersøge færøsk lakseopdræt
nærmere. Der er også en kortere artikel om, at trawleren Enniberg har godt fiskeri på
Flemish Cap.

På udenrigssiden fylder jordskælvet i Japan og deraf afledte historier stadig en del.
Udover det sædvanlige opslag, er der yderligere to artikler i avisen om jordskælvet i
avisen.

Onsdag
Aktivisterne mod grindefangst har fundet vej til forsiden hos Dimmalætting.
Miljøorganisationen Planet Ocean har lejet et hus i en færøsk bygd, som efter planen skal
være aktivisternes base mens de opholder sig i Færøerne i løbet af sommeren.

Der er en kortere artikel om, at en færøsk præst og initiativtager til et nyt kulturhus i byen
Tvøroyri på Suðuroy, Ólavur Rasmussen, skriver læserbreve for byens borgmester,
Kristin Michelsen. Det mener avisen, at den kan dokumentere, da Ólavur Rasmussen står
som forfatter i det word-dokument, der er sendt til redaktionen. Borgmesteren afviser det
dog blankt.

Naturkatastrofen i Japan er også i fokus denne onsdag. Både i udenrigsstoffet og med
lokal vinkel på Færøerne. Færøernes eneste ekspert i atomaffald, Hans Pauli Joensen,
udtaler sig om, hvorvidt Færøerne og færinger skal være bekymrede for det radioaktive
udslip, der har været i Japan i forbindelse med, at et atomkraftværk i Fukushima blev
ramt af en tsunami fredag 11. marts 2011.

Der er også en længere artikel om, at Færøernes Landsbank har udviklet et nyt redskab til
finansiel styring, der kan benyttes i forbindelse med finanslovsarbejde.

Forsidehistorien i Sosialurin er om den politiske veteran Heini O. Heinesen, der er blevet
vraget af sin lokalforening til det kommende lagtingsvalg. Heini O. Heinesen er
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lagtingsmedlem for Republikanerne og tidligere formand for partiet. Han har siddet i
lagtinget i 23 år.

Der er en længere artikel om de røde tal på bundlinjen hos rederiet Smyril Line, som blev
behandlet i Dimmalætting tirsdag.

En retssag i Østre Landsret om fiskeriinspektionens stikprøvekontrol af fangsten hos
båden Sigmundur bliver refereret i avisen. Fiskeriinspektionen hævder, at Sigmundur
havde for mange ungfisk (små torsk) i lasten, og at båden derfor skal fratages
fiskerettighederne i 14 dage, men det er rederiet ikke enig i.

Makrelfiskeriet fylder også en del i avisen. Det er igen historien om, at Færøerne nu har
set sig nødsagede til at fastsætte sin egen makrelkvote, da forhandlingerne med EU,
Norge og Island er gået i hårdknude.

Årsregnskabet hos anpartsselskabet Hvalnes, bliver også behandlet i avisen. Selskabet
kommer ud med et overskud på 27,4 millioner kroner efter skat og afskrivninger.

I onsdagens avis er der en temaside med nyheder fra de øvrige nordiske lande. Denne
onsdag har avisen valgt at bringe fire historier fra nabolandene. De handler om, at
kirkerne står tomme i Norge, at der er store omstruktureringer på vej i grønlandsk fiskeri,
at trawlere i Island har godt fiskeri i Barentshavet og at kommunerne i Danmark skal
spare.

Sosialurin har også et tillæg i onsdagsavisen, der hedder Oyggjablaðið. På dansk Øbladet.
En journalist og fotograf rejser hver uge ud til en færøsk ø eller bygd og beretter om livet
på stedet. I denne uge er de på besøg i Funningsfjørður på Eysturoy med 60 indbyggere,
hvor de blandt andet besøger den lille bygdeskole og en lokal virksomhed.

Torsdag
Om torsdagen er det kun Dimmalætting, der udkommer, og ligesom om mandagen, er det
den tidligere direktør og nyvalgte bestyrelsesformand for den færøske forsikringskoncern
TF-samtakið, Gunnar í Liða, der er på forsiden. Denne gang kritiseres det, at han har fået
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det, der svarer til 25.000 kroner i løn om dagen. Det samme som forsikringstagerne i
gennemsnit tjener om måneden. I avisen er der et længere interview med advokat Bjørn á
Heygum, der sætter spørgsmålstegn ved fremgangsmåden i valget af Gunnar í Liða som
ny bestyrelsesformand i forsikringskoncernen.

Fisk og fiskeri fylder også en del i torsdagens avis. Der er en artikel om, at den tidligere
direktør sammen med andre ledere i Fiskavirking48 køber salgsafdelingen i konkursboet,
og en mindre artikel om, at fiskeriet er dårligt.

En retssag ved Østre Landsret bliver refereret i avisen. En dansker er blevet idømt et halvt
års længere fængselsstraf i landsretten end i Retten ved Færøerne for indsmugling af
amfetamin.
I torsdagsavisen er der et tillæg, der hedder Pengar.fo, på dansk Penge.fo49. Det er et
ugentligt tillæg, der behandler økonomi, erhverv, forbrugerstof m.v. I dagens tillæg fylder
forsikringskoncernen TF-samtakið en stor del. Der en længere analyse om, hvordan
magtstrukturerne ser ud i den store forsikringskoncern. Der er også artikler, der kritiserer,
at den tidligere direktør har fået et gyldent håndtryk på 4 millioner kroner for derefter at
blive udnævnt som bestyrelsesformand i koncernen. Sagen fylder to opslag i tillægget.
Jordskælvet i Japan bliver også behandlet ud fra en økonomisk vinkel om, hvordan
katastrofen kan sætte gang i økonomien i Japan igen.

Hovedhistorien i udenrigsopslaget denne torsdag er militæraktionen i Libyen. USA
ønsker at slå hårdt ned på Muammar Gaddafi og hans regime. Der er også en artikel om,
at der er fare for yderligere jordskælv i Japan.

Fredag
Fredag udkommer weekendaviserne hos både Dimmalætting og Sosialurin. De er begge
to fyldigere og indeholder hver sit weekendtillæg. I Dimmalætting hedder det Punktum.fo
og i Sosialurin Vikuskifti, på dansk Weekend.

48

Færøernes største fiskerikoncern og største arbejdsplads indtil december 2010. Gik konkurs i
efterdønningerne af, at Færøernes største bank, Eik Bank, krakkede i efteråret 2010.
49
.fo er landekoden for Færøerne på internettet.
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Et blodigt billede af grindefangst er på forsiden i Dimmalætting denne fredag. Rubrikken
lyder Grindekrig til sommer med henvisning til, at miljø- og naturforkæmpere forbereder
aktioner mod færøsk hvalfangst til sommer.

Der er en historie om, at Folkeflokkens formand, Jørgen Niclasen, ikke ønsker at afsætte
20 millioner kroner på finansloven til det førnævnte kulturhus i Tvøroyri på Suðuroy. Og
der et par kortere historier om, at en trawler måtte slæbes i land på grund af maskinskade,
og at der har været brand ombord på en mindre båd. Det nystiftede parti Framsókn har
stor tilslutning. Det fremgår af en mindre artikel i avisen.

Makrellen har også fået plads i dagens avis. Bekendtgørelsen om, hvordan den færøske
makrelkvote skal fordeles kommer i næste uge lover fiskeriminister Jacob Vestergaard fra
Folkeflokken.

I en længere artikel redegøres der for, at prisstigningen på bank- og forsikringstjenester de
sidste par år har været langt højere end prisstigningen på andre varer og tjenester.

Udenrigsstoffet er i dag ikke placeret på det sædvanlige opslag, men spredt i avisen. Der
er en længere artikel om, at FN har vedtaget et flyveforbud over Libyen og har givet
mandat til militær indgriben overfor Mummar Gaddafis regime. Der er også en artikel
om, at der ikke er flere jordskælv på kloden nu end tidligere, men at vi er blevet mere
bevidste om dem. Og så er der en kortere artikel om den nye formand for
Socialdemokraterne i Sverige, Håkan Juholt.

Det færøske flag fylder hele forsiden på weekendtillægget Punktum.fo med en mindre
henvisning til Lagtingets Europa-politik, der på papiret ikke fylder mere end et par linjer.
Færøernes Europa-politik bliver analyseret i et opslag i tillægget.50 Inde i tillægget er der
også et helt opslag om grindedrab, som der bliver henvist til på forsiden af selve avisen.
Artiklen er en længere analyse af kampen mellem natur- og miljøforkæmpere, med en
mere emotionel tilgang til hvalfangst, på den ene side og færinger, med en mere rationel
tilgang, på den anden side.

50

Færøerne er ikke medlem af EU.
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I Sosialurin er det en historie om, at beredskabet er i fare, der er på forsiden. Der ikke er
råd til at sende beredskabshelikopteren i luften, og i avisen påpeges der, at hvis lagtinget
ikke bevilger flere midler til helikopterflyvningen, så vil helikopterflyvning både i
forbindelse med beredskab og almindelig passagerflyvning blive ramt. Flere politikere
gør opmærksomme på deres utilfredshed med sagen.

Der er en længere artikel om, at Østre Landsret har stadfæstet en dom fra Retten ved
Færøerne om, at en købsaftale mellem Páll á Reynatúgvu og Anfinn Rubek Nielsen er
gældende.51 Også to andre retssager bliver refereret i avisen. Den ene om et mistet
kørekort, den anden om fratagelsen af fiskedage, som også blev dækket i onsdagens avis.

Historien om tilslutningen til det nystiftede parti Framsókn er også med i Sosialurin. Der
er også nogle kortere notitser om, hvilke lagtingsmandater lokalforeninger på
Nordøerne52 har valgt for Republikanerne og Selvstyrepartiet til det kommende
lagtingsvalg.

Besøget af lederen i det Shetlandske øråd, Sandy Cluness, der blev dækket i mandagens
avis, er igen i spalterne. Denne gang handler historien om, at Shetlandsøerne kommer til
at mangle 1000 par hænder til et kæmpe gasudbygningsprojekt, og i den forbindelse vil
de muligvis kunne hente arbejdskraft i Færøerne. Det er kommet frem på et møde mellem
Sandy Cluness og Færøernes erhvervsminister Johan Dahl fra Sambandspartiet.

En skobutik med sko til hele familien er også blevet til en artikel i avisen.

Makrellen har fået et helt opslag for sig selv. I en artikel baseret på et interview med
fiskeriminister, Jacob Vestergaard gøres der rede for, hvorfor det var nødvendigt for
Færøerne at fastsætte sin egen makrelkvote.

I weekendtillægget Vikuskifti er der et billede af en færøsk kok på forsiden. Inde i
tillægget er tre sider brugt på at fortælle om færingernes ændrede madkultur. På den

51

Páll á Reynatúgvu er en kendt person i Færøerne. Han er medlem af Republikanerne og tidligere minister.
Han har også været borgmester i sin hjembygd, Sandur på Sandoy.
52
Færøerne består af tilsammen 18 øer, hvoraf de seks nordligste øer, Fugloy, Svínoy, Viðoy, Borðoy,
Kunoy og Kalsoy, går under fællesbetegnelsen Norðoyggjar. På dansk Nordøer.
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politiske front bliver tre sider brugt på et længere interview med den nye formand for
Socialdemokraterne, Aksel V. Johannesen.
Der er også en kortere artikel om direktøren i Forskningsrådet, Annika Sølvará, og hendes
arbejde.
En længere artikel om naturkatastrofen i Japan, er der også blevet plads til i
weekendtillægget.
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6. Analyse og diskussion
I indeværende kapitel vil jeg dykke ned i selve nyhedsdækningen og undersøge, hvordan
den påvirker demokratiets tilstand i Færøerne.

I specialets indledning har jeg redegjort for de færøske avisers økonomiske situation. Jeg
vil derfor undersøge om nyhedsdækningen i de to aviser er præget af discountjournalistik,
det vil sige billigt produceret journalistik. Det vil jeg gøre ved at se på, hvilken type
journalistik aviserne anvender, og hvilke genrer journalisterne arbejder i. Dernæst vil jeg
undersøge kildebruget i artiklerne. Dels vil jeg undersøge, hvor mange kilder og ikke
mindre vigtigt, hvilke kilder, der optræder i artiklerne. Kildebruget kan påvise om
journalistikken i aviserne bærer præg af mikrofonholderi, det vil sige om politiske kilder
eller andre partskilder får lov til at ytre sig frit i medierne – uden modspil eller kritisk
eftersyn.

Jeg vil også undersøge, hvilke nyhedskriterier dominerer nyhedsdækningen. De valgte
nyhedskriterier kan være en indikator for, hvad formålet er med aviserne. For eksempel
om hensigten er at sikre borgeren adgang til fri, alsidig information, så de som
samfundsborgere kan udøve deres demokratiske rettigheder på et velfunderet grundlag,
eller om aviserne fokuserer på det kulørte og letfordøjelige stof for at øge salget og
annonceindtægterne.

Til sidst i analysen, vil jeg vurdere om nyhedsdækningen i de to aviser, Dimmalætting og
Sosialurin, lever op til de Stig Hjarvards opstillede indikatorer for den demokratiske
debats velbefindende i kapitel 4, som er, at:


Adgangen til medierne være så fri og omfattende som muligt.



Adgangen til information bør være så fri og omfattende som mulig.



Nyhedsmedierne skal levere kritisk journalistik.



Der skal være mangfoldighed i medieudbuddet.



Debatten skal hænge sammen med beslutninger.



Mindretal og informationssvage skal have medieadgang og -repræsentation.
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Jeg vil uddybe og forklare problematikker og tendenser, der kommer frem i lyset i den
kvantitative empiri, ved at lave indholdsanalyser af udvalgte artikler, der eksemplificerer
tendenserne og problematikkerne.

6.1 Discountjournalistik
Det ligger i selve ordet discountjournalistik, at der er tale om billig journalistik. Mogens
Meilby definerer discountjournalistik som journalistik, hvor der anvendes få eller ingen
kilder og nyhederne oftest formidles som afspejlende referat. (Meilby 2004: 65)

Discountjournalistik kendetegnes ved, at den billigste metode til at få lavet en historie
anvendes. I mange tilfælde behøver journalisten end ikke at forlade sit skrivebord, men
kan ringe historierne hjem eller få dem serveret i form af eksempelvis en
pressemeddelelse. Ud fra mit empiriske materiale kan jeg ikke vide præcis, hvor mange
ressourcer, der ligger bag hver enkelt artikel. Det vil sige, hvor lang tid journalisten har
brugt på at skrive den enkelte artikel, eller hvordan historien er kommet i hus. Det kunne
være spændende og relevant at undersøge disse forhold, men af praktiske årsager53 lader
det sig ikke gøre i dette speciale. Jeg kan dog ud fra det færdige produkt, artiklerne,
vurdere om der er tale om hurtigt producerede billige nyheder ved at se på typen af
journalistik, genrerne, antallet af kilder og kildevalget.

Jeg har kodet hver enkelt nyhed efter, om der er tale om afspejlende eller opsøgende
journalistik. Afspejlende journalistik er den enkleste – og billigste – form for journalistik.
Her opsamler journalisten udelukkende informationer og videreformidler dem i
journalistisk form – uden kritisk eftersyn. Det er journalistik på kildens præmisser.
Opsøgende journalistik derimod indebærer, at journalisten er kildekritisk, analyserer og
sætter informationerne i perspektiv. Opsøgende journalistik er derved mere tidskrævende
og dyrere at producere end afspejlende journalistik. Ved at se på selve formidlingsformen
i artiklerne, har jeg kodet artiklerne efter om de var afspejlende eller opsøgende.

53

En sådan undersøgelse ville kræve fysisk tilstedeværelse på redaktionerne i Færøerne, hvilket ikke har
været muligt.
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Tabellen nedenfor viser fordelingen mellem afspejlende og opsøgende journalistik i de to
aviser.
Tabel 6.1: Artikler i Sosialurin og Dimmalætting fordelt på type.
Sosialurin

Dimmalætting

Tilsammen

Afspejlende

73

68

141

Opsøgende

2

21

23

Tilsammen

75

89

164

Opdelingen mellem afspejlende og opsøgende journalistik i den indsamlede empiri viser,
at journalistikken i de to aviser i høj grad er afspejlende. Det er ikke nødvendigvis
ensbetydende med, at der er tale om dårlig journalistik. For eksempel kan et afspejlende
referat fra politiets døgnrapport sagtens være informativt og svare på de klassiske hvspørgsmål, hvad, hvem, hvor og hvordan.

Et eksempel fra den valgte nyhedsuge er artiklen Bilur funnin aftur (Bilen er fundet) i
Dimmalætting onsdag 16. marts 2011. Artiklen handler om, at en stjålet bil, der ugen
forinden var efterlyst af politiet, nu er fundet i god behold. Kilden er vagthavende på
politistationen i Tórshavn. Læseren behøver ikke vide mere om den sag, og kilden er
pålidelig. I dette tilfælde har jeg kodet kilden som offentlig myndighed. Dermed er ikke
sagt, at politiet i alle tilfælde optræder som kildetypen offentlig myndighed i artiklerne.
Som den norske medieforsker og tidligere redaktør Sigurd Allern påpeger i citatet
nedenfor, så er politiet ikke altid neutrale kilder, men kan optræde som partskilder i en
given sag.
Å akseptere politiet som en nøytral kilde i spørsmål som gjelder utlendinger og
kriminalitet, er som å la reven være sannhetsvitne om hva som har skjedd i
hønsegården (Allern 1996: 263)

Dette er også tilfældet i enkelte artikler i min nyhedsuge. For eksempel i artiklen
Løgreglan heldur ætlanir sínar tætt inn at kroppinum (Politiet holder sine planer tæt ind
til kroppen) i Dimmalætting mandag 14. marts 2011. Artiklen handler om, at natur- og
miljøforkæmpere forbereder sig på at demonstrere imod hvalfangst i Færøerne i løbet af
sommeren 2011. Foged Karen Marie Olesen optræder som kilde i artiklen og er
kategoriseret som partskilde, da politiet må siges at være part i den sag.
73

I nogle tilfælde, som i referatet fra politiets døgnrapport ovenfor, fungerer afspejlende
journalistik fint. Problemet med afspejlende journalistik opstår når der er tale om
magthavere, der bliver refererede uden tjek af fakta eller kildekritik. Som David Trads,
tidligere chefredaktør på Information og Nyhedsavisen og nuværende USAkorrespondent for Berlingske Tidende, påpeger i hans artikel Den postmoderne
journalistik i bogen Politisk journalistik og kommunikation – Forandringer i forholdet
mellem politik og medier fra 2006:
En journalist bør naturligvis altid være i opposition til samfundets magthavere –
og en politisk journalist i særdeleshed, men bestemt ikke kun, til landets
regering. Som udgangspunkt bør journalisten betragte alle informationer med
dyb mistro, som udsendes af en regering og et ministerium – fordi alle ved, at
der er blevet fiflet med tallene, så de passer bedst muligt. Gå derfor altid de
faktuelle oplysninger, der gives af en kilde, efter med tættekam. Tjek detaljerne,
beregningsgrundlaget, start- og sluttidspunkterne for en opgørelse, og se om der
er ændret procedure i forhold til tidligere. Fasthold altid denne kritiske distance.
(Trads 2006: 164)

Denne kritiske distance, som David Trads omtaler, er fraværende, hvis magthavere –
politiske kilder eller andre partskilder – får lov til at optræde i en afspejlende artikel, uden
nogen form for modspil eller kildekritisk eftersyn.

Mine intentioner med specialet er at undersøge nyhedsdækningen i Færøerne og de deraf
afledte konsekvenser for samfundsdebatten og demokratiet. Det har jeg valgt at gøre ved
at se på nyhedsdækningen i Færøernes to største aviser. Det har derimod ikke været min
intention at lave en komparativ analyse af nyhedsdækningen i de to aviser, men som tabel
6.1 viser, så er der stor forskel på journalistikken i aviserne, og en vis sammenligning kan
ikke undgås.

I Sosialurin er der kun to opsøgende artikler hele ugen. De to artikler er Heimleysur
føroyskur bókaummælari (Hjemløs færøsk boganmelder), der er i avisen om mandagen.
Den anden artikel er Jørðin skalv undir Japan (Jorden skælvede under Japan), der bringes
i weekendtillægget om fredagen. Tilsammen er knap 3% af nyhederne i Sosialurin
opsøgende journalistik. I Dimmalætting er der også en overvægt af afspejlende
journalistik, men den opsøgende journalistik fylder mere end i Sosialurin. 21 artikler,
svarende til næsten 24% af den samlede nyhedsdækning i Dimmalætting, er opsøgende.
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Afspejlende journalistik
Afspejlende journalistik er ofte båret af én enkelt kilde. Artiklen er oftest formidlet i form
af et referat og er ikke kritisk overfor den eller de anvendte kilder. Et eksempel på en
afspejlende artikel fra nyhedsugen er Málið er yvirskot næsta ár (Målet er overskud næste
år), der er i Sosialurin onsdag 16. marts 2011. Artiklen er skrevet af ansvarshavende
redaktør Eirikur Lindenskov.
Artiklen bygger på et interview med direktøren for rederiet Smyril Line54, Rúni Vang
Poulsen. Han er den eneste kilde, der optræder i artiklen, som fylder et helt opslag i
avisen. Et stort farvebillede af rederiets færge, Norröna, sejlende i fjordene omkring
Færøerne, pryder opslaget. Allerede i rubrikken Målet er overskud næste år antydes der,
at der er tale om en positivt ladet artikel. Journalisten fokuserer ikke på, at der er
underskud (igen) i år, men vælger at vinkle historien på, at rederiet forventer at have
overskud næste år. I underrubrikken forklares underskuddet med høje olieudgifter, og
selve artiklen indledes med et direkte citat af rederiets direktør, Rúni Vang Poulsen:
Den store udfordring sidste år var den dyre olie, som er løbet med en stor del af
indtægterne. Sidste år kostede olien rederiet 24 millioner kroner mere end året
før.

Rederiets direktør får efterfølgende lov til at fortælle om de tiltag rederiet har sat i gang
for at vende udviklingen, så de kan komme ud med et positivt resultat næste år. Derefter
kommer direktøren med nogle anbefalinger til de færøske politikere om at afsætte flere
penge til at markedsføre Færøerne som feriedestination. Direktøren fortæller desuden om,
hvordan de rejsende har ændret adfærd de sidste år. Forhen var rejserne med Norröna
præget af, at passagererne ville drikke og feste ombord, men i dag vil de hellere slappe af
og nyde turen.55 Sidste afsnit af artiklen indledes således:

54

Smyril Line er et færøsk rederi, der ejer færgen Norröna. Færgen sejler med passagerer og fragt i
Nordatlanten. Rederiet er delvist offentligt ejet.
55
Indtil 1992 var der restriktioner på køb af alkohol i Færøerne. Spiritus skulle bestilles i udlandet og kunne
kun importeres i begrænsede mængder. I 1992 fik Færøerne ny alkohollovgivning, og det offentlige har nu
monopol på salg af spiritus, som sælges i dertil indrettede lokaler. Dertil er det nu også muligt at købe
alkohol på barrer, caféer og restauranter.

75

Rúni V. Poulsen slår fast, at de virkelig har gjort sig umage med at ændre
udgiftsniveauet i rederiet. Afdelinger er lagt sammen og udgifter til
cheflønninger er skåret væk, og således er et helt nyt udgiftsniveau lagt for
dagen.

Opslaget indeholder udover artiklen også en faktaboks, der giver et historisk oprids over
rederiet. Midt i faktaboksen er der en beskrivelse af rederiet:
Efter 28 år er Smyril Line et kendt virksomhed på passager- og fragtmarkedet.
Virksomheden har opbygget et omdømme, hvor ord som niche, egenart,
eksotisk, firehjulstrækkere, campingvogne, motorcykler, opdagelsesrejser og
sidst, men ikke mindst, passagertransport og fragt, alle skildrer firmaet rigtig
godt.

Den kritiske distance som David Trads omtaler tidligere i dette afsnit er ikke til stede i
artiklen. Artiklen bygger udelukkende på et interview med Smyril Lines direktør, der ikke
får stillet nogle kritiske spørgsmål om, at rederiet (igen) i år har røde tal på bundlinjen.
Derimod får direktøren fri taletid til at kaste skylden for de røde tal over på først og
fremmest de høje oliepriser og dernæst på de færøske politikere, der ikke afsætter nok
midler på finansloven til markedsføring af Færøerne som feriedestination. Denne artikel
er et eksempel på billig afspejlende journalistik, formidlet som et referat, der bygger på et
interview med én kilde, som i dette tilfælde er en partskilde og kan forventes at tale til
egen fordel.

Opsøgende journalistik
Opsøgende journalistik derimod er kendetegnet ved, at journalisten oftest har indsamlet
viden fra flere kilder og forholder sig kritisk til dem. Oplysningerne i artiklen analyseres
og sættes i perspektiv. Artiklerne bliver ofte formidlet gennem mere tidskrævende genrer,
som eksempelvis en baggrundsartikel, reportage eller en nyhedsanalyse. Et eksempel på
opsøgende journalistik er artiklen Smyril Line aftur hall í 2010 (Smyril Line igen
underskud i 2010) i Dimmalætting tirsdag 15. marts 2011, som er skrevet af Sveinur
Tróndarson.

Artiklen bygger på Smyril Lines årsregnskab fra 2010 og vinnuvitan.biz, som er en
database over alle færøske aktieselskaber og anpartsselskaber. Databasen ejes og drives af
avisen Dimmalætting. Allerede i rubrikken Smyril Line har igen underskud i 2010 er det
76

tydeligt, at vinklingen er mere kritisk end tilfældet er i Sosialurin. I underrubrikken
redegøres der for, at rederiet har problemer med at få styr på Norrönas
driftsomkostninger, og at rederiet derfor igen i år har røde tal på bundlinjen. Selve
artiklen indledes med ordene: ”Underskud. Endnu et underskud.”

I artiklen redegøres der for rederiets årsregnskab for 2010. Årsregnskabet analyseres og
sammenlignes med rederiets årsregnskaber tilbage til 2004. Årsregnskaberne viser, at
rederiet har haft problemer med at få enderne til at mødes siden de byggede en ny, stor
færge i 2003. Forsøgene på at få rederiet på ret køl kan næsten tælles på det antal
direktører, der har været i rederiet siden rederiets stifter, Óli Hammer, forlod sin stilling i
2005.56

Artiklen i Dimmalætting giver et noget mere dystert billede af rederiets økonomi og
styring end artiklen i Sosialurin. Artiklen er derudover blot én af tre artikler om rederiet
finansielle situation, der fylder et opslag i avisen. Den ene af de to øvrige artikler er
baseret på et interview med Smyril Lines direktør, Rúni Vang Poulsen, og hans reaktion
på det nye årsregnskab. Den anden artikel omhandler opsigelsen af rederiets tidligere
direktør, Petur Holm, der fik 2,4 millioner kroner tilsammen i løn og
fratrædelsesgodtgørelse i 2010. Han forlod stillingen i juni 2010.57

Valgte genrer
Som redegjort for i indledningen, er medierne i Færøerne hårdt spændt for økonomisk, og
de to billigste genrer avisen kan producere er referater og notitser. Det er derfor relevant
at undersøge, hvilke genrer, der anvendes i de to aviser. Som nævnt i kapitel 2, har jeg
valgt at medtage alle nyheder i min indsamlede empiri. Derfor er alt fra notitser til
nyhedsanalyser talt med i de samlede nyheder fra aviserne. Fordelingen på genrer ser
således ud i de to aviser:

56

Siden Óli Hammer forlod Smyril Line i 2005, har rederiet haft fem direktører. Den sidste, Rúni Vang
Poulsen, har siddet i direktørstolen siden juni 2010.
57
Opsigelsen af direktør Petur Holm vakte opsigt i Færøerne, da den kom som et lyn fra en klar himmel.
Eftersom rederiet er delvist offentligt ejet, er erhvervsminister Johan Dahl fra Sambandspartiet gentagne
gange blevet bedt om at redegøre for opsigelsen i Lagtinget.
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Tabel 6.2: Nyheder fordelt på genrer.
Genre

Sosialurin

Dimmalætting

Tilsammen

Referat

41

64

105

Notits

24

10

34

Baggrund

2

11

13

Reportage

2

Nyhedsanalyse

2
4

4

Portræt

1

1

Interview

4

4

Kort interview

1

1

Som tabellen viser, er der forskel på hyppigheden af de anvendte genrer på de to aviser.
Men fælles for begge aviser er, at nyhederne oftest bliver bragt som referater. I Sosialurin
er 41 af 75 nyheder formidlede som referater, hvilket svarer til 55 % af alle nyhederne i
avisen. I Dimmalætting er 64 af i alt 89 artikler referater, hvilket svarer til 72 % alle
nyhederne avisen. Referaterne fylder tilsammen 64% i den samlede nyhedsdækning.

Referater kan også ofte være både nyttige og informerende, men brugen er ikke uden
risici. Som Sigurd Allern påpeger i citatet nedenfor, så giver referatet som genre kilderne
mulighed for at komme til orde med sine budskaber – uden modspil.
Det er denne typen journalistikk som gir profesjonelle, organiserte kilder størst
mulighed til å presentere sitt budskap uten motforestillinger. (Allern 1997: 223)

Et eksempel på de afspejlende referat, hvor kilderne får frit spil, er artiklen Føroyingar til
arbeiðis í Hetlandi (Færinger på arbejde i Shetlandsøerne) i Sosialurin fredag 16. marts
2011. Artiklen er skrevet af Jan Müller, tidligere ansvarshavende redaktør på avisen. En
mindre delegation fra Shetlandsøerne er på besøg hos erhvervsminister Johan Dahl fra
Sambandspartiet for at styrke forholdet mellem Shetlandsøerne og Færøerne. Et stort
gasudbygningsprojekt er i gang ved Shetlandsøerne, og der er mangel på arbejdskraft. I
den forbindelse åbnes der op for muligheden at få færøsk arbejdskraft til Shetlandsøerne.
Deraf overskriften Færinger på arbejde i Shetlandsøerne.
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Artiklen bygger på interview med to kilder: Færøernes erhvervsminister Johan Dahl og
Sandy Cluness, lederen i Shetlandsøernes ø-råd. Artiklen fylder en helside i avisen, der
indeholder to billeder: ét af Sandy Cluness og Johan Dahl udenfor regeringsbygningerne
på Tinganes58 i Tórshavn og ét fra mødet på Johan Dahls kontor i Erhvervsministeriet. I
artiklen glædes erhvervsministeren over de muligheder, der åbner sig for færøsk
arbejdskraft i Shetlandsøerne, og Sandy Cluness er optimistisk efter mødet med
erhvervsministeren og forventer lovende fremtidsudsigter for samarbejdet mellem
Færøerne og Shetlandsøerne.

I denne type artikler får kilderne frit spil til at præsentere sine budskaber uden
indvendinger, som Sigurd Allern påpeger i citatet ovenfor. I dette tilfælde er der åben
mikrofon for erhvervsminister Johan Dahl og for Sandy Cluness. Sandy Cluness er dog
ikke en magthaver i Færøerne, og er derfor uden direkte indflydelse på samfundet, men
ikke desto mindre får han Færøernes erhvervsminister til at fremstå i et positivt lys i
referatet fra mødet.
Artiklen bærer præg af, at journalisten – i dette tilfælde tidligere ansvarshavende redaktør
på Sosialurin, Jan Müller – er inviteret til at dække denne begivenhed. Journalisten er selv
med til mødet i Erhvervsministeriet og dokumenterer det med billeder i avisen. Denne
artikel er den fjerde artikel i nyhedsugen om besøget fra Shetlandsøerne. I
mandagsudgaven skriver samme journalist tre artikler om det kommende besøg af lederen
for ø-rådet i Shetlandsøerne, Sandy Cluness. I de tre artikler, er erhvervsminister Johan
Dahl eneste kilde i den ene artikel, mens Sandy Cluness er eneste kilde i de øvrige to
artikler. Dimmalætting dækker ikke begivenheden overhovedet.

Den næstmest anvendte genre i Sosialurin er notitser. Notitser er ofte den mest læste
genre i avisen og er også billig at producere eller kan fås færdigproduceret direkte fra et
nyhedsbureau. Sosialurin bringer langt flere notitser end Dimmalætting. Næsten en
tredjedel – 24 ud af i alt 75 – af artiklerne i Sosialurin er notitser. I Dimmalætting er 10 af
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Tinganes er Færøernes gamle tingsted, men huser nu Lagmandens kontor, Udenrigsministeriet,
Erhvervsministeriet og Indenrigsministeriet.
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89 artikler udformede som notitser. Her er de fleste udenrigsstof, da to notitser
almindeligvis optræder i udenrigsopslaget hver dag – dog med enkelte afvigelser.59

Discountjournalistikken fylder derved relativt meget i begge aviser. I Sosialurin tæller
referaterne og notitserne 65 af de tilsammen 75 artikler. Dertil er der et kort interview på
bagsiden af avisen mandag 16. marts 2011, hvor fiskeriminister Jacob Vestergaard fra
Folkeflokken svarer på to hurtige spørgsmål, som bliver direkte citerede. Jeg har
kategoriseret genren som kort interview, men genren optræder kun denne ene gang i
nyhedsugen. Jeg betegner artiklen som discountjournalistik, da den er et direkte citat fra
et kort telefoninterview.60 Det vil sige, at 66 af de 75 artikler i Sosialurin er
discountjournalistik, svarende til 88% af nyhedsdækningen i avisen. I Dimmalætting
tæller referater og notitser 74 af de tilsammen 89 artikler, svarende til 83% af alle
artiklerne. Det efterlader ikke megen plads til kritisk researchtung journalistik. I
Dimmalætting er de resterende artikler fordelt på 11 baggrundsartikler og fire
nyhedsanalyser. I Sosialurin er de fordelt på fire interview, to baggrundsartikler, to
reportager og ét portræt.

Sosialurin anvender flere genrer end Dimmalætting. I den udvalgte uge er der ingen
nyhedsreportager i Dimmalætting, mens der i Sosialurin er der to bygdereportager fra
Funningsfjørður. I Sosialurin er der også ét portræt, den førnævnte artikel om den
hjemløse Edmund Jacobsen, i den valgte uge, som jeg har valgt at tage med i den
indsamlede empiri, fordi det er vinklet som en nyhed. I Dimmalætting er der også én
portrætlignende artikel i weekendtillægget om fredagen, der handler om en kendt mand i
Færøerne, der har fået øgenavnet ”Halleluja Sofus”. Den artikel har jeg bevidst ikke
medbragt, da den ikke er vinklet som en nyhed, men bærer præg af ren og skær
underholdning. Dernæst benytter Sosialurin sig også af interview som genre, hvilket
Dimmalætting ikke gør i den udvalgte uge. Tre af de fire interview i Sosialurin i den
valgte uge kan betegnes som underholdningsinterview med kendte personer i Færøerne.
derudover er der et længere interview med den nye formand for Socialdemokraterne,
Aksel V. Johannesen, hvor han redegør for sine politiske visioner. Dertil bringer
Sosialurin to baggrundsartikler i den udvalgte uge. Én handler om makrelfiskeriet, dog
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I torsdagsudgaven af Dimmalætting bliver der bragt to notitser i erhvervs- og forbrugersektionen
Pengar.fo. Én om taxakørsel og én om fiskesorten pangasius.
60
Artiklen fylder en spalte på bagsiden og optræder sammen med en illustration af en telefon med
påskriften ”Halló” samt et billede af fiskeriministeren.
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uden nogen kildehenvisninger og én baggrundsartikel om jordskælvet i Japan i
weekendtillægget, der udkom en uge efter jordskælvet.

I Dimmalætting fylder baggrundsartiklerne næstmest i avisen. Til forskel fra Sosialurin,
så følger Dimmalætting i flere tilfælde op med en baggrundsartikel på de dagsaktuelle
nyheder. For eksempel som i sagen om Smyril Lines underskud. Dimmalætting valgte at
skrive tre artikler om sagen, hvoraf den ene var en baggrundsartikel. Dimmalætting har
desuden fire nyhedsanalyser i den valgte uge, mens Sosialurin ingen har.

6.2 Journalisternes arbejdsbyrde
Afspejlende journalistik er som nævnt oftest kendetegnet ved at være udformet som et
referat baseret på ét interview eller skriftligt materiale, ligesom det er tilfældet med den
førnævnte artikel om Smyril Lines årsregnskab i Sosialurin. Opsøgende journalistik kan
også have form af et referat, men er ofte kendetegnet ved at være reportager,
nyhedsanalyser og baggrundsartikler. Artiklen om Smyril Lines årsregnskab i
Dimmalætting er et eksempel på en opsøgende baggrundsartikel. Mogens Meilby skelner
imellem den journalistiske rolle som ”referent” og ”reporter”.
Mest enkel er den form for journalistik, ”referenten” udfører: den afspejlende og
kildestyrede journalistik – altså den, som stort set kun består af opsamling,
omladning og transport af ubehandlede oplysninger fra kilde til modtager. Det er
økonomisk set en meget billig form for journalistik, der bygger på
standardisering som i andre former for masseproduktion: Materialet er fra en
enkelt kilde – en skriftlig meddelelse, en persons udsagn eller et møde – og
journalisten udvælger og omskriver informationerne i en rækkefølge, der er i
overensstemmelse med fagets traditioner. En let forarbejdet råvare i
standardindpakning.(…)
For ”reporteren” (…) handler det derimod ikke blot om indsamling og transport
af informationer. Her er selve behandlingen af dem det væsentlige, og resultatet
er produkter, der ikke blot er råvarer, men forarbejdede færdigvarer klar til brug.
(…) Det er journalistik, der giver borgerne mulighed for at danne deres meninger
og udøve politiske rettigheder på grundlag af indsigt. (Meilby 2004: 29)

Meilby skriver videre, at for referenten handler det om hurtigt arbejde, og journalisten
kan på den måde udføre mange opgaver hver dag. For at undersøge om det er tilfældet i
Sosialurin og Dimmalætting, har jeg valgt at medtage navnene på journalisterne i min
indsamlede empiri. Der skal dog tages højde for min valgte afgrænsning i indsamlingen af
empirien, så alle artikler er ikke talt med, og journalisterne kan derfor have skrevet flere
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artikler end dem, der er talt med nedenfor. Det er heller ikke min hensigt at vurdere
arbejdsindsatsen hos den enkelte journalist. Jeg ønsker blot et overblik over, hvor mange
nyhedsartikler, der produceres af journalisterne i løbet af en uge.
Tabel 6.3: Antal artikler pr. journalist i nyhedsugen
Journalist

Sosialurin

Journalist

Dimmalætting

Vilmund Jacobsen

8

Pól á Kletti

20

Snorri Brend

7

Georg L. Petersen

14

Leo Poulsen

6

Jógvan Jákupsson

8

Randi Jacobsen

5

Sveinur Tróndarson

8

Jan Müller

4

61

Beate L. Samuelsen

8

Eirikur Lindenskov

4

62

Brynhild Thomsen

63

6

Árni Joensen

4

Heine Gaard

5

Áki Bertholdsen

4

Terji Nielsen

5

Rólant Waag Dam

2

Katrin Erlendsdóttir

4

Inna Törnroos

1

Árni Gregersen

Dánjal Højgaard

1

Nyhedsbureau

8

Uni Holm Johannesen

1

Ingen byline

2

Uni Arge

1

Ingen byline

27

Tilsammen

75

Tilsammen

89

64

1

Det første, der undrer mig er, at mange af artiklerne i Sosialurin ikke har nogen byline.
Journalistens navn eller anden kilde er ganske enkelt ikke nævnt i 27 af de 75 artikler. Af
dem er 23 notitser, tre er referater og en er et kort interview.

Der er forskellig praksis for, hvornår en avis vælger at benytte sig af en byline.
Journalistens byline har dels juridisk betydning i forhold til ophavsretten og dels for
ansvaret af artiklens indhold. Ifølge loven om ophavsret65, har journalisten ret til at blive
navngivet, men så skal teksten også have værkshøjde. Det vil sige, at artiklen (for den
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Jan Müller er tidligere ansvarshavende redaktør hos Sosialurin.
Eirikur Lindenskov er ansvarshavende redaktør hos Sosialurin.
63
Brynhild Thomsem er chefredaktør hos Dimmalætting.
64
Árni Gregersen er ansvarshavende redaktør hos Dimmalætting.
65
Loven om ophavsret kan læses i fuld længde her:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129901#K9 og er ved en kongelig anordning sat i
kraft for Færøerne i 2001.
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skrivende journalist) er resultat af en egen skabende indsats.66 Fraværet af den skabende
indsats kan være en forklaring på, at korte tekster, som eksempelvis notitser, ikke er
forsynet med byline. I tilfælde af, at der opstår strid om indholdet i en journalistisk
artikel, kan brugen af byline få betydning i henhold til Medieansvarsloven67. Hvis der
ikke er anvendt byline i artiklen, vil den ansvarshavende redaktør være eneansvarlig for
indholdet.

Specialet levner ikke plads til en fyldestgørende analyse af samtlige artikler uden byline i
Sosialurin, men jeg vil inddrage et eksempel, hvor fraværet af byline kan anses som
værende kritisabelt.

Artiklen Skógvar til alla familjuna (Sko til hele familien), der bringes i Sosialurin fredag
16. marts 2011, er en artikel om, at skobutikken Lissan sælger fodtøj til hele familien.
Ejeren af skobutikken, Eydna Johansen, er som den eneste kilde interviewet til artiklen. I
artiklen står der, at butikken følger med i den nyeste mode og deltager i modemesser i
Danmark. Ejeren fortæller, at hun åbnede butikken for tre år siden og at den ligger
særdeles godt placeret geografisk i landet, og det afspejles i at kunder fra hele landet
besøger butikken. Til sidst i artiklen byder ejeren alle velkomne i butikken for at se deres
store udvalg af sko.
Ifølge den færøske markedsføringslov er skjult reklame i redaktionelle tekster – ligesom i
Danmark – forbudt.68 Skjult reklame bliver af Forbrugerombudsmanden i Danmark
defineret som:
En skjult reklame er kendetegnet ved, at afsenderen af reklamen bevidst ønsker
at kamuflere reklamen og dens hensigt, nemlig at påvirke til fx køb af en bestemt
vare. Denne form for reklame er effektiv, fordi modtagerne ikke er
opmærksomme på, at der er tale om reklame. De har ikke paraderne oppe og er
derfor nemme at manipulere med og påvirke i den retning, som afsenderen
ønsker.69

66

Uddybning af begrebet værkshøjde findes her: http://www.retssal.dk/?page=emne&id=745&indexid=88
Medieansvarsloven kan læses i fuld længde her:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=86861
68
Loven om markedsføring kan læses i fuld længde her: http://logir.fo/system/foframe.htm
69
Forbrugerombudsmandens vejledning for skjult reklame kan læses i fuld længde her:
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Retningslinjer-ogvejledninger/Markedsfoeringsloven/reklameid?SC_itemid=7434d650-e905-4482-82a7-a916f0f7731a
67
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Artiklen om skobutikken Lissan bærer i indholdet præg af at være reklame for
skobutikken, selv om det ingen steder på siden fremgår, at der er tale om annoncetekst.
Artiklen er formidlet som et afspejlende referat, og grafisk er den sat op som den øvrige
redaktionelle tekst i avisen. Artiklen fylder en halv side i avisen og er ledsaget af et
billede af butikken – også uden fotobyline.

I Dimmalætting optræder der to notitser uden byline. Begge to er i erhvervs- og
forbrugersektionen Pengar.fo, der udkommer sammen med torsdagsavisen. Den ene
omhandler fiskesorten pangasius, hvor der henvises til den tyske tv-kanal ARD i teksten,
og nyheden må formodes at stamme der fra. Den anden notits handler om, at det i
udlandet nu er muligt at bestille taxa via en applikation til iPhone. Der er ingen
kildehenvisninger i notitsen.

I Dimmalætting er otte journalister ansat udover chefredaktør Brynhild Thomsen og
ansvarshavende redaktør Árni Gregersen. I Sosialurin er der 12 navngivne journalister i
den indsamlede empiri – ud over ansvarshavende redaktør Eirikur Lindenskov. Begge
aviser har også tilknyttet freelancere. Dertil skal nævnes, at Dimmalætting også har et
nyhedssite, dimma.fo, som journalisterne leverer til. Sosialurin er, som nævnt i
afgrænsningen, leverandører af nyheder til Færøernes mest besøgte internetportal,
portal.fo. Derudover driver Sosialurin den private radiostation, Rás 2. Det er derfor
umuligt, ud fra den indsamlede empiri, at angive præcis, hvor stor arbejdsbyrde hver
enkelt journalist har. Men tabel 6.3 viser, hvor stor arbejdsbyrden som minimum er for
journalisterne ved de to aviser.

Journalisterne i de to aviser leverer i gennemsnit minimum en og oftest flere artikler om
dagen til avisen. I denne forbindelse er det relevant at nævne, at aviserne har deadline om
formiddagen. Det vil sige, at journalisterne skriver artikler til dagens avis i løbet af
morgenen og til morgendagens avis om eftermiddagen. Det levner ikke megen tid til
dybdeborende, kritisk journalistik hos de enkelte journalister. Det lægger derimod op til,
at journalisterne opfylder rollen som ”referent” hellere end ”reporter”, og med Mogens
Meilbys ord leverer ”en let forarbejdet råvare i standardindpakning” hellere end
”forarbejdede færdigvarer (der er) klar til brug”. (Meilby 2004: 29)

84

Men årsagen til den manglende dybdeborende, kritiske journalistik kan også findes hos
journalisten selv og i den arbejdsmoral, der hersker på redaktionen.
Journalistik handler om virkelighed, og det journalistiske arbejde i sig selv
udføres i en virkelighed, der udgøres af arbejdsvilkårene samt de krav og
forventninger, der stilles til journalisten og hans arbejde. (Meilby 2004: 30)

Som tidligere chefredaktør på Vejle Amts Folkeblad og Fredericia, Arne Mariager,
udtaler i Dansk Presse, 2/92:
Vi har skrevet utrolig meget lort. Vi har sprunget over, hvor gærdet er lavest. Det
skyldes ikke alene manglende ressourcer. Det skyldes også dovenskab og for lave
ambitioner. (Meilby 2004: 65)

6.3 Mikrofonholderi
I den valgte nyhedsuge fylder discountjournalistikken hhv. 88% og 83% i Sosialurin og
Dimmalætting. I den samlede nyhedsdækning fra begge aviser fylder
discountjournalistikken ca. 85%. Discountjournalistik er som nævnt kendetegnet ved at
have én eller få kilder. Den indsamlede empiri viser endvidere, at der også bliver bragt en
del nyheder uden nogen kildehenvisning, hvilket jeg også vil betegne som
discountjournalistik.

Der skal ikke sættes lighedstegn mellem discountjournalistik og dårlig journalistik. Som
jeg har nævnt tidligere i analysen, i eksemplet om den stjålne bil, så kan referater
baserede på én kilde sagtens være både informative og nyttige. Problemet med
discountjournalistik opstår når artikler bygger på oplysninger fra én politisk kilde eller én
partskilde uden kildekritisk eftersyn. At journalistikken bliver til det, der betegnes som
mikrofonholderi. Derfor har jeg valgt at undersøge, hvor mange kilder, optræder i de
enkelte artikler i nyhedsugen.
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Tabel 6.4: Antal anvendte kilder pr. artikel.
Antal kilder

Sosialurin

Dimmalætting

Tilsammen

Ingen kilder

20

17

37

1 kilde

38

51

89

2 kilder

9

11

20

3 kilder

2

1

3

70

6

9

71

2

4

4 kilder

3

5 kilder

2

8 kilder
11 kilder

72

1

1
1

1

Det er slående, at der er så mange artikler uden nogen kildehenvisning. 37 af de
tilsammen 164 artikler i nyhedsugen har ingen kildehenvisning. Derudover er der 89
artikler, der kun har én enkelt kildehenvisning. Det vil sige at 126 af de tilsammen 164
artikler kun har én eller slet ingen kildehenvisning, hvilket svarer til 77% af den samlede
nyhedsdækning.

I Sosialurin har 20 artikler ud af de tilsammen 75 ingen kildehenvisning. Dertil er der 38
artikler, der kun har én kilde. Det vil sige, at 58 artikler eller 77 % af de tilsammen 75
artikler kun har én eller slet ingen kildehenvisning. I Dimmalætting har 17 artikler ud af
de tilsammen 89 ingen kildehenvisning. Dertil kommer 51 artikler med kun én
kildehenvisning. Det betyder at 68 artikler eller godt og vel 76 % af de tilsammen 89
artikler i Dimmalætting kun har én eller slet ingen kildehenvisning.

Journalistik som fag og praksis har dog ikke samme krav til dokumentation som andre
fag, eksempelvis historie eller samfundsvidenskab. Journalister kan hente baggrundsviden
hos kilder uden, at kilderne nødvendigvis bliver nævnt med navn i selve artiklen. Således
kan en artikel med kun én eller slet ingen nævnt kilde godt bygge på oplysninger fra
adskillige kilder. (Meilby 2004: 279) Men det gavner artiklens troværdighed og
journalistens integritet, hvis påstande dokumenteres af navngivne kilder og ikke får lov til
at fremstå som eviggyldige udokumenterede sandheder.
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I to af artiklerne refereres der fra en retssag i Østre Landsret, hvor fire kilder citeres.
I den ene artikel refereres fra en retssag i Østre Landsret, hvor fem kilder citeres
72
I denne artikel refereres fra en retssag i Østre Landsret, hvor otte kilder citeres.
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86

En grunnleggende betingelse for journalistisk integritet er retten til fritt
kildevalg. Det er journalisten og redaksjonen som skal avgjøre hvilke kilder som
har kompetanse, troværdghed og krav på offentlighet. Et vigtig prinsipp er kravet
om identificering, med mindre dette kommer i konflikt med kildevernet.
Publikum skal vite hvem som innestår for informasjonen. Et andet hovedpunkt
er kravet om kildekritik, både når det gjelder valget af kilder eller annet
kildemateriale. (Allern 1996: 145)

Problemet med én-kilde historier opstår når det er politiske kilder eller andre former for
partskilder, der får lov til at ytre sig frit i medierne. Derfor er det interessant at se på,
hvilken type kilder, der er mest anvendt i nyhedsdækningen.
Tabel 6.5: Anvendte kildetyper:
Sosialurin

Dimmalætting

Tilsammen

Partskilder

34

42

76

Politiske kilder

26

34

60

Erfaringskilder

18

13

31

Ekspertkilder

9

18

27

Offentlig myndighed

6

14

20

Tilsammen

93

121

214

Oversigten over de anvendte kildetyper i aviserne viser, at partskilder og politiske kilder
alene står for næsten to tredjedele af de anvendte kilder. Partskilder optræder 71 gange,
mens politiske kilder optræder 60 gange. Det svarer til 64% af de anvendte kilder. I
Sosialurin er 60 af tilsammen 93 kilder enten partskilder eller politiske kilder. Det svarer
til 65% af de anvendte kilder. I Dimmalætting er 76 af de tilsammen 121 kilder enten
partskilder eller politiske kilder. Det svarer til 63% af de anvendte kilder.

Det interessante er så at undersøge om partskilderne og de politiske kilder får lov til at stå
alene i artiklerne. Altså om der er tale om mikrofonholderi for magthaverne i Færøerne.
Jeg vil derfor lave en krydsning mellem én-kilde historier og politiske kilder og
partskilder.
Tabel 6.6: Én-kildehistorier, hvor kilden enten er politisk kilde eller partskilde
Én-kilde historier

Sosialurin

Dimmalætting

Tilsammen

Politisk kilde

14

11

25

Partskilde

14

17

31

Tilsammen

28

28

56
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Partskilder eller politiske kilder står for 28 af de 38 én-kilde historier i Sosialurin,
svarende til 37% af artiklerne i avisen. I Dimmalætting står de for 28 af de tilsammen 51
én-kilde historier i avisen, hvilket svarer til 31% af artiklerne i nyhedsugen. Det vil sige,
at ud af de sammenlagt 164 artikler i nyhedsugen, er 56 artikler én-kilde historier, hvor
den eneste navngivne kilde enten er politiker eller en anden form for partskilde, svarende
til 34 % af nyhedsdækningen.
Det er et problem, at magthavere får fri adgang til mikrofonen eller – i de skrevne
mediers tilfælde – til pennen, uden modspil eller kritik. Som Rasmus Trads påpeger i
citatet tidligere i analysen, så bør journalisten for det første betragte alle informationer fra
en magthaver, det være sig en politisk kilde eller en partskilde, med dyb mistro. For det
andet bør journalisten altid gå de faktuelle oplysninger, der gives af en kilde, efter med en
tættekam. En tredjedel af artiklerne i nyhedsugen bærer præg af det modsatte. Politikere
og andre magthavere har fri adgang til at videregive deres budskaber til borgere – uden
kritisk stillingtagen fra journalisterne.

Et eksempel på dette er artiklen Miðsavnan við almennum pengum (Centralisering med
offentlige penge) af Vilmund Jacobsen, som bringes i Sosialurin mandag 14. marts 2011.
Artiklen bygger på et interview med borgmesteren i Vestmanna på Streymoy, Karl A.
Olsen73. Karl A. Olsen påstår, at offentlige penge bliver brugt til at centralisere
fiskeriflåden og fiskeritilladelserne, og det går ud over ‟udkantsfærøerne‟74. Det er han
utilfreds med. Fiskerifabrikken i Vestmanna blev tidligere på året opkøbt af et
aktieselskab, men har været lukket i længere tid, og ingen ved, hvornår fabrikken åbner
igen. Det betyder højere arbejdsløshed og derved lavere skatteindtægter til kommunen.

Som artiklen fremstår i avisen, bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved om påstanden om
centraliseringen af fiskeriflåden og fiskeritilladelserne er rigtig. Det savner jeg
dokumentation for, da det udelukkende bliver konkluderet sammen med de dertilhørende
konsekvenser for kommunen. Jeg savner også at få klarlagt forholdet mellem
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Karl A. Olsen stillede op til Lagtingsvalget for Selvstyrepartiet i 2008, men til kommunalvalget samme
år, var der to ikke-partipolitiske lister i Vestmanna. Liste A og B.
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Udkantsdanmark kom for alvor ind i det danske vokabularium i 2010. Udkantsfærøerne er ikke et
almindeligt udtryk i Færøerne, hvor ordet útjaðari (udkant eller yderkant) bliver brugt om de perifere
bygder og øer i Færøerne.
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centraliseringen med offentlige penge og fiskerifabrikken i Vestmanna, der er opkøbt af
et privat aktieselskab. Det kan tænkes, at dette har været en større sag i Færøerne i tiden
omkring nyhedsugen, men i så fald skriver Dimmalætting intet om det. Som nævnt
ovenfor, så har journalistik ikke samme dokumentationskrav som andre fag. Men i denne
artikel savner jeg at høre andre parter i sagen. Eksempelvis aktieselskabet, der har købt
fiskerifabrikken i Vestmanna og som nævnes i artiklen. Det ville være relevant at spørge
dem om, hvorfor fabrikken stadig er lukket, og hvornår de forventer, at den åbner igen.
Det ville også være relevant at få fiskeriministerens kommentar på den påståede
centralisering, og hvis centraliseringen er reel og et problem for ‟udkantsfærøerne‟, så
ville jeg også gerne høre oppositionens kommentar til dette. Men det får læseren intet at
vide om. Grundlaget for offentlig meningsdannelse om centralisering i Færøerne – som
reelt kan være et potentielt problem for ‟udkantsfærøerne‟ – er tyndt, hvis
meningsdannelsen baseres på denne refererende én-kilde artikel.

I nyhedsugen optræder erfaringskilder 18 gange i Sosialurin ud af i alt 93 kilder. Det
svarer til 19% af kilderne. I Dimmalætting bliver erfaringskilder citerede 13 gange ud af i
alt 121 kilder, svarende til 11% af kilderne. Tilsammen tæller erfaringskilderne 31 ud af
de i alt 214 kilder, svarende til 14% af alle kilderne.

Erfaringskilder kan optræde på forskellige måder i artiklerne. Erfaringskilden kan i
forhold til den politiske journalistik fungere som case i forbindelse med en politisk
beslutning, altså for at menneskeliggøre konsekvenserne ved en given politisk beslutning
eller prioritering. Erfaringskilden kan også være udgangspunktet for historien.
Eksempelvis, hvis ældre borgere udsættes for vanrøgt på et plejehjem. I så fald kan
myndighederne gøres opmærksomme på problematikken gennem medierne og indrette
systemet derefter. Men i nyhedsugen optræder erfaringstyperne ikke i ovenstående roller.

I min indsamlede empiri er andre citerede medier kategoriserede som erfaringskilder, og
det er her de fleste af de tilsammen 35 erfaringskilder kan findes. Det er især i
udenrigsstoffet i Dimmalætting, hvor mediekilder i Japan og Libyen citeres i forbindelse
med de ekstraordinære situationer landene befinder sig i, i nyhedsugen. I denne
sammenhæng har jeg vurderet, at medierne er erfaringskilder, da de leverer
øjenvidneberetninger i artiklerne. Også Sosialurin bruger andre medier som kilder, hvor
de bliver kategoriserede som erfaringskilder. Derudover anvender Sosialurin også
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erfaringskilder til det jeg vil betegne som underholdningsstof, eksempelvis interview med
mere eller mindre kendte personer i Færøerne.

Ekspertkilder optræder sammenlagt 27 gange i nyhedsugens tilsammen 214 kilder. Det vil
sige, at 13% af de anvendte kilder er eksperkilder. Der er forskel på, hvor ofte aviserne
anvender ekspertkilder. I Sosialurin optræder ekspertkilder 9 gange, svarende til 10% af
de tilsammen 93 navngivne kilder. I Dimmalætting optræder ekspertkilder 18 gange,
svarende til 15% af de tilsammen 121 kilder.

Eksperter kan som kilder bruges på forskellige måder i en artikel. Professor Jakob
Arnoldi ved Institut for ledelse, Aarhus Universitet, redegør i artiklen Ekspertkilde i
medierne fra 2006 for eksperternes funktion i en nyhedsartikel. Eksperter bruges primært
til enten at underbygge nyhedshistoriernes vinkler eller til at perspektivere og forklare
betydningen af de hændelser, der er nyhedshistoriernes hovedemne.75
I det førstnævnte tilfælde benyttes eksperten til at understøtte artiklen eller sagt
på en anden måde, så bruger journalisterne eksperter til at finde ’fodfæste’ for
deres artikler. En typisk måde, hvorpå dette foregår, er artikler, der omhandler
bestemte kritisable ’sager’, hvor eksperter er belæg for, at sagen virkeligt er
kritisabel. Den anden nævnte rolle, som ekspertkilder typisk spiller i
nyhedshistorier, er at vurdere betydningen af hændelser eller at forklare dem.
Dette involverer perspektiveringer, forklaringer af årsager og af mulige
fremtidige konsekvenser. (Arnoldi 2006)

I Sosialurin optræder de fleste ekspertkilder i forbindelse med dækning af retssager i
Østre Landsret, hvor vidner bliver kaldt i retten, fordi de har ekspertise inden for et givet
område. I artiklen Dreymurin sum gjørdist til marru (Drømmen blev til et mareridt)
fredag 16. marts, der handler om et mislykket golfprojekt på øen Sandur, vidner
golfeksperten Janus Norðberg. Golf er ikke en særlig udbredt sportsgren i Færøerne, og
Janus Norðberg var en af de første færinger, der tog sportsgrenen til sig og har sidenhen
uddannet sig inden for Golf Management i Skotland. I denne forbindelse optræder
eksperten som en del af referatet fra retssagen, og opfylder ingen af de to førnævnte
roller.
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Jakob Arnoldis artikel kan læses i fuld længde her:
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/ekspertkilde-i-medierne
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I Dimmalætting optræder ekspertkilderne oftest i forbindelse med selve historien, der
dækkes. Et eksempel er i sagen om forsikringskoncernen TF Holding, hvor tidligere
direktør Gunnar í Liða er blevet valgt som ny formand for bestyrelsen. I artiklen Sera
ivasom mannagongd (Meget tvivlsom fremgangsmåde) torsdag 17. marts bliver advokat
Bjørn á Heygum interviewet om sagen. Som rubrikken antyder, så stiller advokaten
spørgsmålstegn ved fremgangsmåden i valget af bestyrelsesformand. Dimmalætting
dækker sagen tæt i den valgte nyhedsuge, og i denne artiklen underbygger eksperten
nyhedshistoriernes vinkler. I artiklen Geislavirkni: Føroyingar kunnu taka tað róligt
(Radioaktivitet: Færinger kan tage det roligt) onsdag 16. marts bliver Færøernes eneste
atomekspert, Hans Pauli Joensen, interviewet om risikoen for radioaktiv stråling i
Færøerne. I denne artikel bliver eksperten brugt til at perspektivere og forklare
betydningen af de hændelser, der er nyhedshistoriernes hovedemne.

6.4 Anvendte nyhedskriterier
I Danmark var skellet mellem den seriøse og den underholdene journalistik tidligere mere
skarpt opdelt og fordelt på hver sin type af medie. Partipressen, radio og tv stod for den
seriøse journalistik, mens underholdningen var forbeholdt underholdningspressen. Ekstra
Bladet og BT var allerede i begyndelsen blandingsprodukter – på den ene side tilknyttet
den seriøse partipresse, og på den anden side var der fokus på underholdning med et
ønske om at nå ud til så bredt et publikum som muligt. I dag er skellet mellem
underholdningsjournalistikken og den seriøse mere blødt op, og vi ser begge typer
journalistik i de fleste danske medier. (Hjarvard 1995: 74)
I Færøerne har situationen dog været en anden. I 1870 rundede befolkningstallet 10.00076,
så købekraften har ikke været stor i Færøerne i sammenligning med Danmark, da den
første regelmæssige avis, Dimmalætting, udkom i 1878. Færøerne har ikke haft nogen
decideret underholdningspresse, men Dimmalætting har fra første udgivelse bragt et bredt
udvalg af stof i avisen. Nyheder både fra ind- og udland, kommentarer og læserbreve,
kulturstof og underholdning. Dertil bragte Dimmalætting allerede fra første nummer en
novelleføljeton som læseren kunne klippe ud af avisen og gemme. (Dalsgarð 2002: 19)
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Tal fra Færøernes statistik.
http://www.hagstova.fo/portal/page/portal/HAGSTOVAN/Hagstova_Foroya/tema/IBUGVAR
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De seneste år er der udkommet enkelte kulørte blade, som Ð-blaðið77, som kan betegnes
som et mandeblad med halvafklædte færøske piger på forsiden, men bladet udkommer
ikke regelmæssigt. Derudover udkommer kvindemagasinet Kvinna (på dansk Kvinde) otte
gange om året, som er et decideret dameblad med mode, livsstil og madopskrifter.

Jeg finder det væsentligt at undersøge, hvordan fordelingen mellem seriøs og
underholdene journalistik ser ud i nyhedsdækningen i de færøske aviser i dag. Det kan jeg
undersøge ved at se nærmere på de anvendte nyhedskriterier i nyhedsugen.
Tabel 6.7: Anvendte nyhedskriterier i den valgte nyhedsuge
Sosialurin

Dimmalætting

Tilsammen

Aktualitet

46

77

123

Væsentlighed

12

30

42

Identifikation

14

4

18

Sensation

3

2

5

10

12

22

13

7

20

Konflikt
Borgerinformation

78

Jeg har valgt at kode artiklerne efter, hvilke nyhedskriterier, bliver opfyldt i de enkelte
artikler. I afsnit 2.4 redegør jeg for metoden og de anvendte nyhedskriterier. Det skal
bemærkes, at flere nyhedskriterier kan optræde i en enkelt artikel.

Ud fra tallene i tabellen, er det tydeligt at se, at nyhedskriterierne bliver vægtet forskelligt
i de to aviser. Langt de fleste artikler i nyhedsugen bliver dog bragt med udgangspunkt i
nyhedskriteriet aktualitet. Det vil sige, at nyheden er ny, det er det netop skete, det
aktuelle samtaleemne eller optager mange læsere. (Meilby 2004: 55) I Sosialurin bliver
46 af de tilsammen 75 artikler, svarende til 61%, bragt med udgangspunkt i dette
nyhedskriterium. I Dimmalætting opfylder 77 af de tilsammen 89 artikler, svarende til
87%, betingelserne for dette kriterium. Tilsammen i nyhedsdækningen opfylder 75% af
artiklerne aktualitetskriteriet.
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Navnet kommer af det færøske bogstav “Ð”.
Nogle nyheder falder udenfor de almindeligt anvendte nyhedskriterier. Jeg har valgt at kode dem under
kriteriet borgerinformation, og det dækker over nyheder om kommende arrangementer, gudstjenester m.m.
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Væsentlighed bliver vægtet forskelligt i de to aviser. I Sosialurin fylder
væsentlighedskriteriet væsentligt mindre end i Dimmalætting. 12 af de tilsammen 75
artikler i Sosialurin, svarende til 16%, opfylder væsentlighedskriteriet. I Dimmalætting
opfylder 30 af de tilsammen 89 artikler, svarende til 34%, væsentlighedskriteriet. 26% af
den samlede nyhedsdækning opfylder betingelserne i væsentlighedskriteriet.

Der er også forskel på, hvordan kriteriet identifikation vægtes i de to aviser. Identifikation
omhandler mennesker, det nære og det der har relevans for læseren. Sosialurin prioriterer
dette kriterium højere end Dimmalætting. I Sosialurin opfylder 14 artikler, svarende til
19%, af de sammenlagte 75 artikler identifikationskriteriet. I Dimmalætting er det kun 4
artikler, svarende til 4%, der tager udgangspunkt i identifikationskriteriet. 11% af den
samlede nyhedsdækning opfylder identifikationskriteriet.

Nyhedskriteriet borgerinformation vægtes også forskelligt i de to aviser. I Sosialurin kan
13 artikler, svarende til 17%, betegnes som borgerinformation. I Dimmalætting er tallet
noget lavere. 7 artikler, svarende til 8%, af de sammenlagte 89 artikler kan betegnes som
borgerinformation. I den samlede nyhedsdækning fylder borgerinformation 12%.

Der er dog ligheder i vægtningen af sensation og konflikt i de to aviser. Nyhedskriteriet
sensation er ikke et meget anvendt nyhedskriterium i nogen af aviserne i den valgte uge.
Kriteriet omhandler det usædvanlige, det uventede (Meilby 2004: 55) og opfyldes kun
fem gange tilsammen i nyhedsugen. Tre gange i Sosialurin og to gange i Dimmalætting.

6.5 Opsummering
Det er iøjefaldende, hvor stor en del af nyhedsdækningen i de to aviser er
discountjournalistik. De færøske aviser er hårdt spændt for økonomisk, og det kommer
tydeligt til udtryk i nyhedsdækningen.

Færøerne er som bekendt et lille land og afstanden fra journalisten til magthaveren er
kort. I den forstand arbejder færøske journalister under samme arbejdsvilkår som
lokaljournalister i eksempelvis Danmark og Norge. Jeg har, som nævnt i afgrænsningen,
valgt ikke at lave en komparativ analyse af journalistikken i Færøerne og
lokaljournalistikken i eksempelvis Ringkøbing-Skjern Kommune, men det er værd at
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bemærke, at undersøgelser fra flere lande påviser, at lokalaviser undgår at bringe
konfliktstof eller kontroversielle emner, som kan skabe konflikt. I den forbindelse er det
belejligt at fylde aviserne med discountjournalistik, da den type journalistik, udover at
være billig at producere, ikke forholder sig kritisk til kildernes udsagn. Den norske
medieforsker Sigurd Allern påpeger, at lokalpressen udfører en form for selvcensur
overfor virksomheder og andre magthavere, der er vigtige annoncører. (Allern 1992: 67)
Det er ikke utænkeligt, at dette også er tilfældet i de færøske medier, og i særdeleshed hos
aviserne, da de ikke modtager økonomisk støtte. Men som Allern også påpeger, så er det
ikke nogen undskyldning for ikke at være kildekritisk, fordi ”Journalistisk selvstendighet
og en kritisk holdning til kildene må ikke forveksles med negativ omtale.” (Allern 1997:
223)

En anden mulig årsag til, at discountjournalistikken fylder så meget i nyhedsdækningen
er, at discountjournalistik ikke blot er den billigste form for journalistik, den er også den
lettest formidlede journalistik. Discountjournalistik kræver ikke så stor en arbejdsmæssig
indsats fra journalisten. Som nævnt kan en journalist sidde ved sit skrivebord og modtage
historierne i form af telefoninterviews eller modtagne pressemeddelelser. Journalisterne
hos de færøske aviser har, ud fra den indsamlede empiri at dømme, meget at lave. De
fleste journalister leverer minimum én artikel om dagen. Derudover er der i Sosialurin 27
artikler, der ikke har nogen byline, men som givetvis er skrevet af journalisterne på
avisen. Som redegjort for ovenfor, kan den manglende byline være kritisabel. I artiklen
om skobutikken Lissan er der tale om, hvad jeg vil vurdere som skjult reklame, der er
ulovlig i henhold til den færøske markedsføringslov. I denne artikel er ingen journalist
krediteret for den redaktionelle tekst.

Det er også problematisk når arbejdsbyrden for den enkelte journalist bliver så stor, at
vedkommende ikke har overskud eller ressourcer til at levere velresearchet, kildekritisk
journalistik. Ud fra oversigten i tabel 6.3 kan det frygtes, at dette i mange tilfælde er
gældende. Det kan ligeledes frygtes at manglende ressourcer over længere tid kan føre til
en ændret arbejdsmoral på redaktionerne, hvor journalisterne med tidligere chefredaktør
Arne Mariagers ord ”springer over, hvor gærdet er lavest”.

Det er muligt, at det økonomiske pres og tidspresset journalisterne arbejder under, får
dem til at vælge kilder med en vis pondus – altså kilder med stor gennemslagskraft –
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hellere end den almindelige borger eller en ekspert med mindre gennemslagskraft. Som
den norske medieforsker Sigurd Allern påpeger i bogen Kildenes makt fra 1996 er det ofte
tilfældet med én-kilde historier.
Enkilde journalistikken har et lavt faglig renommé, men er likevel udbredt i
massemedienes daglige arbeid. (…) Ofte brukes følgende recept: Rapporter om
aktuelle begivenheder lanseres, tolkes og autoriseres gjennom intervjuer med
personer som kombinerer nyhetsverdighet med autoritet.” (Allern 1996: 150)

Det kan være årsagen til, at politiske kilder og andre partskilder får så megen taletid i
aviserne, i forhold til de øvrige kildetyper. Det kan udgøre et demokratisk problem, at
journalisterne lader politiske- eller partskilder optræde alene i artikler. Det resulterer i
mikrofonholderi for magthaverne i samfundet, hvor de får fri adgang til at videregive
deres budskaber til borgere – uden kritisk stillingtagen fra journalisterne.

Som Pierre Bourdieu påpeger, så er det journalistiske felt direkte afhængigt af
efterspørgslen og annonceindtægter, og det sætter sit præg på den journalistiske praksis.
Derfor lægger Bourdieu vægt på, at dette afhængighedsforhold kan mindskes ved statslig
støtte til medierne. I Færøerne er aviserne, i højere grad end i Danmark, afhængige af
annoncørerne, da der ikke findes nogen form for pressestøtte. Høje salgstal medfører flere
annonceindtægter, og derfor vægtes ‟seer/læsertalskriteriet‟ højt hos journalisterne.
Journalistikken er med andre ord underlagt markedets og folkeflertallets godkendelse.
(Bourdieu 1998: 60-61)

Annoncørerne betaler for adgangen til publikum, seeren, lytteren eller læseren. For
aviserne betyder det, at annonceindtægterne er knyttet til oplagstallet og det anslåede
læsertal. (Allern 1992: 65) Aviserne vil forsøge at øge om læsertallet ved at ”… henlede
opmærksomheden på hændelser der er egnet til at interessere alle..” (Bourdieu 1998:
17). Det vil sige, at de går efter omnibusnyhederne, nyheder for alle. Der er desuden en
tendens til, at jo højere stilling journalisten beklæder, des tungere vægtes
‟seer/læsertalskriteriet‟. (Bourdieu 1998; 65) Derudover kan annoncørerne også påvirke
det redaktionelle stof direkte. Som nævnt i indledningen, har kritiske artikler i flere
tilfælde resulteret i mistede annonceindtægter – både fra private virksomheder og fra det
offentlige, hvorfor aviserne ikke ønsker at fremstille annoncørerne i et dårligt lys.
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Det kan frygtes at være tilfældet i artiklen Målet er overskud næste år i Sosialurin om
rederiets Smyril Lines underskud i årsregnskabet for 2010, der er skrevet af avisens
ansvarshavende redaktør, Eirikur Lindenskov. Som redegjort for tidligere i analysen
vinkles artiklen positivt til fordel for rederiet. Smyril Line er en af storannoncørerne i
Færøerne, og det kan derfor med god grund frygtes, at det ligger til grund for den positive
dækning af rederiets underskud.
I nyhedsugen ses prioriteringen af ‟seer/læsertalskriteriet‟ både ud fra kildevalget og ud
fra de anvendte nyhedskriterier. Den indsamlede empiri viser en tydelig tendens til, at
Sosialurin prioriterer læsevenligt stof højere end Dimmalætting. Sosialurin anvender flere
erfaringskilder – især i forbindelse med det jeg vil betegne som underholdningsstof,
eksempelvis i interview med mere eller mindre kendte personer i Færøerne. Det er
ligeledes tydeligt i valget af nyhedskriterier, hvor Sosialurin vægter nyhedskriteriet
identifikation højt, mens væsentlighedskriteriet ikke bliver prioriteret.

I Dimmalætting er det det næstmest anvendte nyhedskriterium væsentlighedskriteriet,
mens identifikationskritieriet kun er tydeligt i fire af de tilsammen 89 artikler.
Dimmalætting har også et andet kildevalg end Sosialurin og bruger i langt højere grad
ekspertkilder og offentlige myndigheder som kilder end Sosialurin.

Det skal dog understreges, at de valgte nyhedskriterier, og derved vægtningen af
henholdsvis væsentlighedskriteriet og underholdningskriteriet, ikke siger noget om,
hvorvidt journalistikken er kritisk eller ukritisk, partisk eller neutral. (Hjarvard 1995: 73)

Som tidligere nævnt, har begge aviser økonomiske udfordringer. Deres indtægtskilder er
abonnementer, løssalg og ikke mindre betydeligt, annoncesalg. Ifølge Bourdieu vil en
avis, der ønsker at udvide sin udbredelse gå mere efter omnibus-emner. Det vil sige
nyheder til alle, som ikke rejser problemer. Eksempelvis kulørte nyheder, der appellerer
til en bred skare af befolkningen og sælger godt. (Bourdieu 1998: 17, 51)
Den kulørte nyhed er den slags elementære, rudimentære nyhedskost som er så
vigtig fordi den interesserer alle uden at få følger, og fordi den tager tid, tid som
kunne være anvendt til at sige andre ting… Ved at lægge vægten på de kulørte
nyheder, ved at fylde denne kostbare tid med tomhed, med ingenting eller
næsten ingenting, holder man de relevante informationer på afstand, som
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borgeren burde være i besiddelse af for at udøve sine demokratiske rettigheder.
(Bourdieu 1998: 17-18)

Derved får den øgede kommercialisering af det journalistiske felt, direkte indvirkning på
det politiske felt, og derved demokratiets tilstand. Journalisterne har et de facto-monopol
på redskaberne til storproduktion og massespredning af informationer, og derved
monopol på adgangen til det offentlige rum. (Bourdieu 1998: 52) Når aviser vælger at
vægte kulørte eller let fordøjelige nyheder højere, holder de samtidig relevante
informationer på afstand, som borgere i et samfund bør være i besiddelse af, for at udøve
sine demokratiske rettigheder. Med andre ord, så konstruerer journalisterne gennem
nyhedsformidlingen den virkelighed borgerne tager stilling ud fra. (Bourdieu 1998: 18)
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7. Den demokratiske debats velbefindende
Jeg har i det ovenstående kapitel redegjort for og diskuteret brugen af
discountjournalistik, journalisternes arbejdsbyrde, udbredelsen af mikrofonholderi og
vægtningen af nyhedskriterierne i nyhedsformidlingen i Sosialurin og Dimmalætting.

I det følgende vil jeg vurdere om nyhedsdækningen i Færøerne lever op til de indikatorer
på den demokratiske debats velbefindende som Stig Hjarvard har opstillet i bogen
Nyhedsmediernes rolle i det politiske demokrati fra 1995 og som jeg har redegjort for i
kapitel 4, afsnit 4.5.

7.1 Adgangen til medierne
Ifølge Hjarvard skal adgangen til medierne være så fri og omfattende som muligt.
Muligheden for borgerne at komme til orde i en bredere offentlighed – enten selv eller
med journalisters mellemkomst, bør være så fri og omfattende som muligt. Specielt
borgere, der ikke har institutionel tilknytning, skal have ressourcer stillet til rådighed, så
en sådan principiel adgang til at udtrykke sig også er en reel mulighed.

En mulighed for borgerne at komme til orde, er gennem læserbreve. Men jeg har
afgrænset mig fra læserbreve, da offentlighedens synspunkter kun i beskedent omfang
bliver bragt direkte gennem læserbreve og lignende. (Hjarvard 1995: 30) Færøerne er
dog, i modsætning til Danmark, i en særposition, hvad angår læserbreve. Aviserne bringer
som regel alle indsendte læserbreve. Derudover har alle borgere mulighed for at bringe sit
budskab på de velbesøgte internetportaler. Men ifølge Hjarvard bør repræsentationen af
den brede offentlighed finde sted i det journalistiske arbejde hos medierne. Den
almindelige borger kan komme til orde i journalistikken som erfaringskilder, men i
nyhedsugen tæller erfaringskilderne kun 35 af de tilsammen 213 anvendte kilder. Det
svarer til 16% af det samlede kildebrug. Dernæst er de fleste erfaringskilder andre medier,
der bliver citeret i aviserne som øjenvidneberetninger. Dette er især udpræget i
udenrigsstoffet i Dimmalætting. I Sosialurin optræder erfaringskilderne også i
udenrigsstoffet, der dog ikke har en central placering i avisen, modsat Dimmalætting, der
hver dag bringer udenrigsnyheder, oftest samlet i et opslag i avisen. I Sosialurin optræder
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erfaringskilderne også i det jeg har valgt at betegne som underholdningsstof. Det være sig
i eksempelvis interview med mere eller mindre kendte personer i Færøerne.

Den almindelige borger i Færøerne har ikke særlig stor mulighed for at komme til orde i
det redaktionelle stof i de færøske aviser. Borgernes synspunkter bliver sjældent eller
nærmere aldrig bragt i nyhedsdækningen. I stedet vægtes politikere og andre partskilder
højt i nyhedsdækningen, som beskrevet i kapitel 6.

Det udgør et demokratisk problem, da afstanden mellem borgere og politikere forlænges,
og vigtigere endnu, at borgerne ikke får indflydelse på den politiske dagsorden. Som
Anker Brink Lund påpeger i bogen Den redigerende magt fra 2002, så er:
… kernen i det demokratiske ideal, at oplyste og ansvarlige borgere også i
moderne demokrati skal have muligheden for at optræde aktivt med ret til at
blive hørt og pligt til at engagere sig i fællesskabets problemer. (Lund 2002: 17)

Ressourcestærke borgere vil være i stand til at få deres budskab ud gennem læserbreve,
men læserbreve er partiske og skribentens udtalelser bliver ikke kritisk behandlet.
Synspunkterne i læserbrevene får lov til at fremstå som ‟sandheder‟ uden redaktionel
kildekritik eller tjek på faktuelle spørgsmål. Dernæst kan det ikke forventes, at
ressourcesvage borgere skriver et læserbrev eller kender kanalerne til magthaverne.
Derfor bør borgere, der ikke har institutionel tilknytning med Hjarvard ord:
have ressourcer stillet til rådighed, så en sådan principiel adgang til at udtrykke
sig også er en reel mulighed. (Hjarvard 1995: 10)

7.2 Adgangen til information
Hjarvard lægger stor vægt på, at adgangen til information bør være så fri og omfattende
som muligt. Derfor bør samfundet råde over mange forskelligartede informationskilder,
så både borgere, politikere og journalister kan debattere og handle på så informeret et
grundlag som muligt.

Her har det færøske samfund efter min mening et demokratisk problem. Samfundet råder
over ganske få informationskilder. De skrevne medier har i forbindelse med overgangen
fra partipresse til uafhængig presse i kombination med opvæksten af de elektroniske
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medier oplevet en sand massakre. Kun to landsdækkende aviser overlevede,
Dimmalætting og Sosialurin. De to aviser får i dag ingen økonomisk støtte. Aviserne må
derfor stræbe efter høje læsertal med øgede annonceindtægter til følge og, som den
indsamlede empiri viser, går det ud over kvaliteten i nyhedsdækningen.

Begge aviser fungerer i høj grad som mikrofonholdere for politikere og andre magthavere
i Færøerne. Det viser antallet af én-kilde historier, hvor kilden enten er politiker eller
anden partskilde. I Sosialurin er det derudover tydeligt, at storannoncørerne har direkte
indflydelse på den redaktionelle tekst, som eksemplificeret med artiklen Málið er yvirskot
næsta ár (Målet er overskud næste år) fra onsdag 16. marts 2011, som er skrevet af
ansvarshavende redaktør Eirikur Lindenskov. Ud over, at journalisten fungerer som
mikrofonholder, så er artiklen også så positivt ladet, at læseren kunne fristes til at tro, at
artiklen omhandlede et større overskud hos rederiet. Men artiklen bygger faktisk på, at
rederiet igen i 2010 har røde tal på bundlinjen. Smyril Line er blandt de største
annoncører i de færøske aviser, og i dette tilfælde kan det med god grund frygtes, at det er
årsagen til den positive omtale. Problemets omfang gøres endnu større, da der er tale er
om et delvist offentligt ejet rederi. Det offentlige har følt sig nødsaget til at sætte penge i
rederiet for at bevare søfartsruten til og fra Færøerne. Men ud fra denne artikel, er det
svært for borgerne at forholde sig kritisk til den politiske indblanding, da rederiet
fremstilles i så positivt et lys.

I min optik er den manglende økonomiske støtte til de færøske medier den primære årsag
til den manglende diversitet i medieudbuddet.
Hvis pressen skal kunne ivareta rollen so men demokratisk informasjons- og
kommunikationskanal, er det en betingelse at “aviskoret” består af mange og
ulike stemmer, politisk såvel som kulturelt. Et differentiert pressemønster tjener
demokratiet. Dette er også det politiske hovedargument for pressestøtten som
er etablert både i Norge og Sverige – en ordning som bryter med den nyliberale
ideologien om at frie markedskræfter er den sikreste basis for mangfoldigheden.
(Allern 1992: 66)

Som den norske medieforsker Sigurd Allern påpeger i citatet ovenfor tjener et
differentieret medieudbud demokratiet – og det sikres i de øvrige nordiske lande ved
mediestøtte.
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7.3 Kritisk Journalistik
Nyhedsmedierne bør ifølge Hjarvard som offentlighedens repræsentanter være
uafhængige af statslige og private interesser. Som pointeret ovenfor, så har den øgede
kommercialisering af medierne direkte påvirkning på det redaktionelle stof i, i hvert fald i
Sosialurin. Sosialurin kan ikke siges at være fri for private interesser, da de lader
storannoncøren Smyril Line fremstå i et ukritisk og positivt lys i en artikel, der fylder et
helt opslag i avisen.

Afhængigheden af annonceindtægterne er ikke lige tydelig i nyhedsdækningen i
Dimmalætting, men begge aviser fungerer i høj grad som mikrofonholdere for færøske
politikere og magthavere, da de optræder som eneste kilder i en tredjedel af den samlede
nyhedsdækning i de to aviser. Ifølge Hjarvard bør journalisterne:
reflektere og afprøve offentlige og private aktørers udsagn og handlinger og
selvstændigt opsøge og afdække problematiske områder”(Hjarvard 1995: 10).

Men i én-kilde historierne er dette ikke tilfældet, og politikeren eller magthaverens
udsagn får lov til at fremstå uden kritisk gennemgang. Det er et problem for demokratiet,
at journalister i så høj grad, som tilfældet er i de to største færøske aviser, udelukkende
fungerer som mikrofonholdere.

Medierne, og derved den enkelte journalist, har et de-facto monopol på redskaberne til
produktionen og spredningen af informationer. (Bourdieu 1998: 52) De er den direkte
kanal fra politiker/magthaver til borgeren og vice versa. Det er igennem medierne, at
borgerens meningsdannelse sker, og det er også igennem medierne, at politikere og
magthavere lærer om den offentlige meningsdannelse. Informationsadgang og kritisk
journalistik er derfor afgørende for den demokratiske debats kvalitet.

Det er på baggrund af medierne, at den borgerlige offentlighed ifølge Jürgen Habermas
dannes. Ifølge Habermas‟ offentlighedsteori, hviler det repræsentative demokrati på en
publicistisk præmis. Det betyder, at uafhængige og dannede privatpersoner samles i
offentlig samtale som statsborgerligt publikum, der koordinerer handlinger med
gyldighed for samfundet. Derved legitimeres en lang række politiske funktioner med
forhandlinger i parlamentet og lokale råd som de helt centrale i borgerlig offentlighed.
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(Lund 2002: 13) Men ukritisk mikrofonholderi, der i høj grad præger den færøske
nyhedsdækning, er ikke fordrende for den offentlige meningsdannelse og derved for
demokratiets tilstand. Borgernes manglende adgang til mediernes redigerede nyheder gør,
at adskillelsen mellem borgere og magthavere forlænges og med Habermas‟ ord mister en
lang række politiske funktioner med forhandlinger i parlamentet og lokale råd deres
legitimitet.

Ifølge Hjarvard bør journalistikken indholdsmæssigt være baseret på
væsentlighedskriterier og i formen være interessevækkende og almen tilgængelig. Der er
stor forskel på, hvordan de to aviser vægter væsentlighedskriteriet. I Sosialurin bliver det
ikke vægtet særlig højt, mens det i Dimmalætting er det næstmest anvendte
nyhedskriterium, som jeg redegør for i afsnit 6.4. Genremæssigt benytter begge aviser sig
hovedsageligt af referatet som formidlingsform. Referatet er som formidlingsform ikke
den mest interessevækkende genre, men den er billigst at producere. Referatet bygger på
kilders udsagn eller tilgængeligt skriftligt materiale, der blot videreformidles til borgerne i
journalistisk form.

7.4 Mangfoldighed i medieudbud
Nyhedsdækningen bør også reflektere de forskellige holdninger og interesser, der er i det
færøske samfund. Den samlede nyhedsdækning viser, at det ikke sker i alle sager. En
tredjedel af artiklerne er én-kilde historier, hvor kilden selv enten er politiker eller anden
form for partskilde. Det er særlig udbredt i Sosialurin, hvor der oftest bringes én artiklen
om en given sag. I Dimmalætting er situationen en anden. De største sager i løbet af ugen,
de to sager om forsikringskoncernen TF Holding og om Smyril Line, dækkes i
Dimmalætting af flere artikler i samme udgave. Tilsammen giver nyhedsdækningen i
disse sager et bredt udsnit af de forskellige holdninger og interesser i denne sag.

Eftersom, at Sosialurin og Dimmalætting er de eneste landsdækkende omnibusaviser i
Færøerne, favner nyhedsdækningen bredt. Begge aviser bringer politisk stof,
forbrugerstof og aktuelle nyheder om eksempelvis fiskeripriser. Som redegjort for
tidligere i analysen har Sosialurin en større underholdningsprofil end Dimmalætting, der
fremstår mere seriøs. Ifølge Hjarvard bør politiske, sociale, kulturelle, etniske og religiøse
interesser skal være repræsenteret gennem medierne. Ud fra den indsamlede empiri, er det
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ikke muligt at vurdere om det er tilfældet. I så fald skulle den indsamlede empiri strække
sig over en længere periode end den valgte nyhedsuge.
Bilag 179 viser konkret, hvilke emner Sosialurin og Dimmalætting dækker i nyhedsugen.
Oversigten viser, at aviserne tager en bred vifte af emner op i den givne nyhedsuge.

7.5 Debatten skal hænge sammen med beslutninger
For at den offentlige meningsdannelse reelt skal kunne nå at påvirke beslutningsprocessen
bør medierne sørge for, at debatten hænger sammen med beslutninger. Den offentlige
debat bør ikke kun være med i forbindelse med det endelige resultat, men også selve
problemformuleringsfasen. I debatten skal valgmuligheder, begrundelser og konsekvenser
være velbelyst. Den indsamlede empiri i denne afhandling spreder sig kun over én uge.
Alle der følger med i politik og interesserer sig for samfundsforhold ved, at politiske
beslutninger tager langt længere tid af træffe. Det er derfor svært ud fra den indsamlede
empiri at give en endelig vurdering af om de færøske medier dækker sager i opløbet eller
kun refererer fra selve beslutningen. Min formodning er begge dele.

I den valgte nyhedsuge fylder sagen om makrelfiskeri en del i begge aviser.
Fiskeriministeren fastsætter i ugen Færøernes makrelkvote for 2010, så denne sag følger
medierne tæt. Dækningen af makrelsagen kan læses i kapitel 5, En uge i Færøerne. I
Sosialurin bygger artiklerne udelukkende på fiskeriminister Jacob Vestergaards udsagn,
og jeg savner andre underbyggende eller modsatrettede udsagn fra andre kilder. I
Dimmalætting dækkes sagen om makrelfiskeriet også tæt i ugen. Dimmalætting bringer
tirsdag i nyhedsugen flere artikler om sagen på samme opslag, hvor forskellige kilder
bliver hørt. I opslaget bliver lagmand Kaj Leo Holm Johannesen, fiskeriminister Jacob
Vestergaard og fiskeriekspert Jan Arge Jacobsen citeret.

Hjarvard påpeger, at diskussioner inden for de politisk-administrative institutioner ikke
må foregå løsrevet fra den offentlige diskussion – og vice versa, men det oplever jeg i
sagen om makrel. I den valgte nyhedsuge savner jeg eksempelvis at høre meningen fra de
fiskere, der skal hive makrellen op af havet. Jeg savner også at høre EU‟s, Norges og
Islands holdning til makrelfiskeriet.
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Bilag 1 er en oversigt over den indsamlede empiri, der er vedlagt på cd-rom.
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Makrelfiskeriet har fyldt meget på politikernes, mediernes og formodentlig også på
borgernes dagsorden i over et år. Hvis den indsamlede empiri strakte sig over en længere
periode, ville billedet af nyhedsdækningen angående makrellen muligvis se anderledes
ud.

7.6 Hensyn til mindretal og informationssvage
Hjarvard påpeger i oversigten over indikatorerne for den demokratiske debats
velbefindende, at medierne bør vise hensyn til mindretal og informationssvage. På samme
måde som samfundets sociale velfærd måles i forhold til, hvordan de svageste i
samfundet behandles, viser demokratiets livskraft sig i den måde og det omfang, det
tillader og muliggør medieadgang og -repræsentation for mindretal, informationssvage
grupper og anderledes tænkende (Hjarvard 1995: 11).

En forudsætning for ovenstående er, at der er diversitet i kildevalget. Det viser sig i den
indsamlede empiri ikke at være tilfældet. Som tabel 6.5 viser, så er to tredjedele af de
anvendte kilder enten politikere og partskilder. Dertil kommer kildetypen ‟offentlig
myndighed‟, der tæller 10% af de samlede kilder, og ikke kan kategoriseres som et
mindretal eller som informationssvag gruppe. De sidste godt og vel 25% af kilderne
fordeler sig på to de øvrige kategorier erfaringskilder og ekspertkilder. Som nævnt
tidligere i analysen findes de fleste erfaringskilder i udenrigsstoffet, hvor
erfaringskilderne er andre medier, der leverer øjenvidneberetninger fra eksempelvis
Libyen eller Japan. Erfaringskilder optræder på intet tidspunkt i rollen som mindretal,
informationssvage grupper eller anderledes tænkende i nyhedsugen.

De mindretal og anderledes tænkende grupper, der kommer til orde i nyhedsdækningen i
nyhedsugen er de miljø- og naturforkæmperne, der planlægger demonstrationer mod
hvalfangst i Færøerne i løbet af sommeren 2011. Dimmalætting dækker sagen i flere
artikler i forbindelse med nyhedsugen. Men for at komme med en generel vurdering af
adgangen og repræsentationen af mindretal, informationssvage grupper og anderledes
tænkende i de færøske medier, må en længere periode undersøges end den valgte
nyhedsuge.
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8. Konklusion
Jeg indleder denne afhandling med påstanden:
Færøske medier udfører alt for lidt undersøgende journalistik. Går for lidt i
dybden. Er for ukritiske og overfladiske. (Magnussen & Winthereig 2003: 7)

Det er en påstand, der ofte bliver skudt færøske journalister i skoene. Der findes ingen, i
hvert fald ikke alment tilgængelige, undersøgelser, der dokumenterer påstanden.
Påstanden har derimod været baseret på myter og gætterier. Min hensigt med denne
afhandling har derfor været at skabe ny og dokumenteret viden om nyhedsdækningen i
Færøerne. Medier og demokrati er uløseligt forbundet, og nyhedsdækningen har direkte
indflydelse på demokratiets tilstand.

Jeg har derfor undersøgt kvaliteten i nyhedsdækningen i Færøernes to førende aviser,
Dimmalætting og Sosialurin. Derefter har jeg vurderet, hvilke konsekvenser
nyhedsdækningen har på samfundsdebatten og dermed demokratiet i Færøerne.
Undersøgelsen viser, at nyhedsdækningen er en alvorlig udfordring for demokratiet i
Færøerne.

Discountjournalistikken, som defineres som billigt produceret journalistik, der oftest er
baseret på én enkelt kilde eller en skriftlig meddelelse, fylder de færøske aviser. Genren
er det afspejlende referat, hvor journalisterne blot videreformidler informationer fra
kilden til læseren uden kritisk stillingtagen til indholdet. Det er journalistik på kildernes
præmisser. Denne form for journalistisk viser sig særlig problematisk i forhold til den
demokratiske debat, hvis den optrædende kilde i en én-kilde historie er politiker eller en
anden form for partskilde. Denne undersøgelse viser, at dette er gældende i en tredjedel af
den samlede nyhedsdækning. Pressen agerer i højere grad mikrofonholder for
magthaverne end demokratiets vagthund.

Påstanden i det indledende citat i afhandlingen, som er gengivet øverst i dette afsnit,
skyder desværre ikke helt ved siden af. Men det er efter min mening ikke journalisternes
skyld.
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De færøske aviser kæmper for, at få økonomien til at hænge sammen. Aviserne modtager
ingen offentlig finansiel støtte som vi kender det fra eksempelvis Norge og Danmark.
Samtidig befinder færøske aviser sig i samme situation som resten af verdens aviser,
nemlig, at borgerne i høj grad henter deres nyheder på internettet i stedet for i den skrevne
avis. Aviserne i Færøerne er derfor dybt afhængige af annonceindtægter. Annoncørerne
betaler aviserne for adgangen til publikum. I avisernes tilfælde er det adgangen til
læseren. Det betyder, at annonceindtægterne er direkte knyttet til oplagstallet og det
anslåede læsertal. (Allern 1992: 65) Høje salgstal medfører flere annonceindtægter, og
derfor vægtes ‟seer/læsertalskriteriet‟ højt hos journalisterne. Journalistikken er med
andre ord underlagt markedets og folkeflertallets godkendelse. (Bourdieu 1998: 60-61)
Ifølge Bourdieu vil aviserne derfor forsøge at øge læsertallet ved at ”… henlede
opmærksomheden på hændelser der er egnet til at interessere alle...” (Bourdieu 1998:
17). Det vil sige, at de går efter omnibusnyhederne, nyheder for alle. Det er den let
fordøjelige nyhed eller kulørte nyhed, der appellerer til en bred skare af befolkningen og
sælger godt. (Bourdieu 1998; 65)

Journalisterne har et de facto- monopol på redskaberne til storproduktion og
massespredning af informationer, og derved monopol på adgangen til det offentlige rum.
Det er journalisterne, der, gennem nyhedsformidlingen, konstruerer den virkelighed som
borgerne skal tage stilling ud fra. Når medierne vælger at vægte kulørte eller let
fordøjelige nyheder højere, holder de samtidig relevante informationer på afstand, som
borgere i et samfund bør være i besiddelse af for at udøve sine demokratiske rettigheder.
Dette kommer tydeligt til udtryk i Sosialurin, hvor nyhedskriteriet identifikation
prioriteres højt gennem kulørte og let fordøjelige nyheder. Væsentlighedskriteriet bliver
ikke prioriteret. I Dimmalætting er det modsatte tilfældet. Her vægtes
væsentlighedskriteriet højt, mens identifikationskriteriet kun er tydeligt i fire artikler i
nyhedsugen. Dimmalætting har også et andet kildevalg end Sosialurin og bruger i langt
højere grad ekspertkilder og offentlige myndigheder som kilder end Sosialurin, der bruger
flere erfaringskilder, især i form af mere eller mindre kendte personer i Færøerne. Fælles
for begge aviser er dog, at de begge er storforbrugere af politiske kilder og partskilder.

En anden fare ved, at aviserne ændrer redaktionel praksis på grund af
‟seer/læsertalskriteriet‟ er, at annoncørerne får redaktionel indflydelse. Da aviserne er så
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afhængige af annonceindtægterne, kan det forventes, at aviserne ikke ønsker at fremstille
annoncørerne i et dårligt lys. I artiklen Målet er overskud næste år, som er behandlet i
analysen, kan dette frygtes at være tilfældet.

I indledning skitserede jeg de tre største udfordringer for de færøske medier. For det
første er samfundet lille, hvilket gør det svært for journalister at udføre kritisk
journalistik, da de ofte har en eller anden form for personlig relation til magthaverne.
Dernæst er de selvsamme magthavere ikke blege for at angribe journalisterne personligt,
hvis de bliver udsat for kritisk journalistik. For det tredje har medierne i Færøerne hårdt
spændt for økonomisk, da der ikke findes nogen offentlig finansiel støtte, og fordi kritiske
artikler kan resultere i mistede annonceindtægter, som aviserne er dybt afhængige af. Der
findes ikke nogen umiddelbar løsning på den første udfordring. Samfundet har nu engang
den størrelse det har, og det må journalisterne indrette sig efter. Den eneste løsning på den
næste udfordring er en holdningsændring blandt magthaverne i Færøerne. Den tredje
udfordring kan løses med politisk vilje.

Men som situationen er i dag, er de færøske aviser, det journalistiske felt, direkte
afhængigt af efterspørgslen og annonceindtægter, og det sætter sit præg på den
journalistiske praksis. Ifølge Habermas forudsætter demokratiet en offentlighed, hvor
borgere frit kan kommunikere og danne offentlig mening. Dette offentlige ræsonnement
bør ikke være bestemt af andet end fornuften selv. Medierne har en særlig rolle i
dannelsen af den offentlige mening, da medierne danner det verdensbillede som borgerne
handler ud fra. Men da medierne i dag, og i dette tilfælde de færøske aviser, styres i så høj
grad af økonomiske interesser, at det påvirker nyhedsdækningen, udgør det en udfordring
for demokratiet.
Ifølge Bourdieu ikke blot kan man, men man skal” i demokratiets navn kæmpe mod
seertalslogikken” (Bourdieu 1889: 77). Avisernes afhængighed kan mindskes med
statslig støtte, men som nævnt flere gange i afhandlingen, så findes der ingen politisk vilje
i Færøerne til at give færøske medier økonomisk støtte.

Det ser jeg som den største udfordring for færøsk presse og for udviklingen af et moderne
demokrati. Med andre ord, er demokratiet en trussel mod demokratiet. De folkevalgte er
en trussel mod folkestyret.
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9. Perspektivering
En afhandling som denne kræver, at man træffer nogle valg, men ikke mindre vigtigt,
nogle fravalg. I udarbejdelsen af denne afhandling er jeg gentagne gange stødt på nye
interessante vinkler, der skreg til himlen efter undersøgelse og behandling. Afhandlingen
levner ikke plads til, at alle interessante vinkler medtages – og det ville heller ikke gøre
noget godt for læsevenligheden at tage alle vinkler med. Jeg vil dog nævne de vigtigste
vinkler – og sværeste fravalg – i denne perspektivering.

Min undersøgelse er udelukkende baseret på det redigerede stof. Artiklerne i aviserne.
Flere gange i løbet af processen har jeg savnet at vide, hvad der er foregået i hovedet på
den skrivende journalist i forbindelse med en historie. Eller i hovedet på redaktøren i
forbindelse med prioriteringen af de bragte nyheder. Hvis jeg får muligheden for det i
fremtiden, vil jeg lave feltundersøgelser på de færøske redaktioner. Jeg kunne tænke mig
at undersøge, hvordan journalisterne får fat i historierne. Hvorfor de vælger at formidle
historierne som de gør, men allervigtigst, hvorfor de vælger de kilder som de gør. Som
denne afhandling tydeligt viser, så er langt størstedelen af kilderne i avisen magthavere.
Enten politikere eller en anden form for partskilde. Men hvor er den almindelige borger
henne? Det savner jeg svar på.

Ud fra mit empiriske materiale har jeg heller ikke kunne påvise præcis, hvor mange
ressourcer, der ligger bag hver enkelt artikel. Aviserne i Færøerne arbejder under stort
økonomisk pres pga. den manglende pressestøtte. Aviserne er derfor dybt afhængige af
annonceindtægter. Som påvist i denne undersøgelse, giver det sig til udtryk i den
journalistiske praksis. Nyhedsdækningen er fyldt med discountjournalistik i let
formidlede genrer som det skrevne afspejlende referat. Jeg kunne godt tænke mig at vide,
hvordan journalisterne i Færøerne i virkeligheden opfatter deres rolle i samfundet. Det
kunne være spændende at undersøge om der hersker en nedbrydende kultur på de enkelte
redaktioner, med dårlig journalistisk arbejdsmoral til følge.
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Mogens Meilby referer i sin bog Journalistikkens grundtrin – Fra ide til artikel fra 2004
fra en spørgeskemaundersøgelse om journalisternes selvforståelse, Selvportræt af en
journalist. Journalister forventes at være grundige, kritiske, selvstændige og originale. I
undersøgelsen blev journalisterne bedt om at tage stilling til en række påstande, som
tilsammen gav et billede af, hvordan journalisterne opfattede sig selv i forhold til
idealbilledet. Undersøgelsen viste, at journalisterne langt fra lever op til de opstillede
idealer. (Meilby 2004: 31) Det kunne være spændende at lave en tilsvarende undersøgelse
af journalisterne i Færøerne.

Efter gennemgangen af min indsamlede empiri, er det tydeligt, at aviserne er meget
forskellige i deres formidling. Jeg har i indeværende undersøgelse ikke kunne undgå at
lave en vis sammenligning af aviserne. Det har dog ikke oprindeligt været min hensigt at
foretage en komparativ analyse af de færøske medier. Det kunne være utrolig spændende
eksempelvis at kigge tilbage i historien og vælge en enkelt sag og så undersøge, hvordan
den er behandlet i de forskellige medier i Færøerne.

Sidst men ikke mindst kunne jeg tænke mig at undersøge sammenhængen mellem de
bragte redigerede artikler og annoncørerne i aviserne. Denne afhandling har vist, at der er
forskel på, hvordan de to største aviser dækker storannoncøren Smyril Lines underskud i
2010. Jeg finder det dybt problematisk, at medierne skal være så afhængige af
annonceindtægter, at journalisterne finder det nødvendigt at slække på deres
journalistiske integritet for at tækkes annoncørerne.
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Abstract
Faroese media are facing major challenges. First of all the society is small. Everybody
knows everybody and it is difficult for journalists to be critical in their news coverage.
Secondly politicians and other men and women of power do not fear to strike back at the
journalists if the journalist is critical. Thirdly Faroese written media receive no financial
support from the state and are strongly dependent on ad revenues. Critical articles may
result in lost ad revenue and that may influence the news coverage. There is good reason
to fear that the conditions Faroese media work under have a negative effect on the quality
of journalism in the news coverage which may cause a democratic problem in the Faroese
society.
There is very little – if any – documented scientific research about Faroese media. As a
Faroese student of Social Science and Journalism I find it very interesting to make a study
of the news coverage on the Faroes as well as the impact the news coverage has on the
public debate and on the democracy in the country. My wish with this thesis has been to
examine the news coverage in the two main newspapers of the Faroes, Dimmalætting and
Sosialurin. My method of examination was that I chose a random week in the Faroese
news coverage which was as „normal‟ as possible. I categorised the empirical data, the
news articles, and analysed the news coverage

My thesis concludes that the quality of the news coverage on the Faroes is not very good.
Most articles can be characterized as discount journalism. The journalists use the genres
that are cheapest to produce and that affect the journalistic quality. The empirical data
also reveals a lack of critical journalism in the news coverage. The journalists also tend to
choose sources with most authority and power and the average citizen is nearly extinct in
the news coverage.

In conclusion the democratic debate on the Faroes suffers from the questionable quality
of the news coverage.
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