
aldrig før har meningsmålinger fyldt
så meget i det danske mediebillede, som de gør
i dag. De seneste fem år er antallet af artikler i den
danske dagspresse, som skrives på baggrund af
befolkningsundersøgelser, steget med hele 47
pct. Se figur 1. I 2006 var det stort set ikke mu-
ligt at åbne en stor morgenavis uden at støde på
gennemsnitligt 2-3 artikler, der refererede til en
måling af befolkningens holdninger om alt mel-
lem himmel og jord. Men de mange menings-
mlinger har taget overhånd. Danskerne er træt-
te af, at de fylder så meget i medierne – og den
ekstreme eksponering er for alvor begyndt at sli-
de på målingernes troværdighed.

Det er nogle af konklusionerne på Ugebrevets
analyse af brugen og betydningen af menings-
målinger i den danske dagspresse. Analysen byg-
ger på samtaler med eksperter og praktikere in-
den for feltet, og ja ... en meningsmåling om,
hvad danskerne mener om meningsmålinger fo-
retaget af analyseinstituttet Zapera. Se boks.  

Den viser først og fremmest, at danskerne har
et noget ambivalent forhold til de mange me-
ningsmålinger. For selvom et relativt flertal me-
ner, at målingerne fylder for meget i medierne,
og at medierne er “utroværdige i deres brug af me-
ningsmålinger”, peger lige så mange på, at målin-
gerne “giver almindelige mennesker mulighed
for at påvirke dagsordenen”. Se figur 2.

“Folk ved, at de skal være på vagt, og de fle-
ste har oplevet målinger, der er så utroværdige,
at de selv kan gennemskue og måske endda ar-
tikulere, hvad der er galt. At et relativt flertal me-
ner, meningsmålinger giver påvirkningsmulig-
heder, er måske det mest overraskende. Men det
er heller ikke svært at svare ja til,” siger profes-
sor ved Aalborg Universitet Jørgen Goul Andersen

i en kommentar til Mandag Morgens holdnings-
undersøgelse. Når antallet af målinger stiger,
og troværdigheden falder, er der ifølge Ugebrevets
analyse flere forklaringer:

• KRAV OM UNIQUENESS. Meningsmålinger og
holdningsundersøgelser fører til solohisto-
rier i det pågældende medie. De er ikke
alene med til at skærpe medieprofilen, de
giver samtidig det enkelte medie en væsent-
ligt lettere adgang til at blive citeret i andre
medier. Dette krav om uniqueness er altså
med til at sætte skub i produktionen af citer-
bare målinger. Men det er paradoksalt nok
et skub, der truer med at svække den eksklu-
sivitet og det skær af videnskabelighed og
troværdighed, der traditionelt har omgær-
det meningsmålingerne.

• MÅLINGSINDUSTRIEN VOKSER. Det er ikke kun
mediernes efterspørgsel, der er skudt vold-
somt i vejret. Antallet af analysebureauer,
der udbyder meningsmålinger, er ligeledes
vokset. Af de ca. 40 analyseinstitutter, der
med en vis seriøsitet boltrer sig på det dan-
ske marked i dag, er mere end hver tredje
mindre end 10 år gammel. Og de mange nye
spillere på markedet har skærpet konkur-
rencen, ændret prisstrukturen og i det hele
taget gjort målingerne mere tilgængelige.
Det er imidlertid ikke hos alle de nye spille-
re, at kvaliteten er helt i top. Flere analyse-
bureauer afsætter f.eks. målinger med
under 500 respondenter. Noget, der ifølge
branchefolk og eksperter var helt utænke-
ligt for ti år siden, fordi det mærkbart svæk-
ker resultatets troværdighed. Hertil kom-
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Hvad er meningen?

Danskerne er trætte af de
mange meningsmålinger om
alt mellem himmel og jord.

Antallet af meningsmålinger i medierne er eksploderet  –  Overeksponering 
og sjusket brug slider på målingernes troværdighed  –  Behov for større 
selvkritik og faglighed blandt både medier og meningsmålingsbureauer

Meningsmålinger på farlig kurs

Figur 1: Siden 2002 er brugen 
af meningsmålinger steget 47%. 
2005 toppede pga. valget.

Note: Undersøgelsen er foretaget i 
danske landsdækkende dagblade i 
perioden 1. januar 2002 til 31. januar 
2006. Artiklerne indeholder alle udvalgte 
emneord som meningsmåling, 
holdningsundersøgelse mv.
Kilde: Infomedia.

MM | Et fænomen i 
voldsom vækst

Antal artikler i landsdækkende 
dagblade, der refererer til 
meningsmålinger 2002 til 2006

2000

3000

4000

5000

20
02

20
03

20
04

20
06

20
05



mer, at frafaldsprocenten bliver mere og
mere kritisk. Ifølge Søren Risbjerg
Thomsen, professor ved Aarhus Universitet
og en af landets mest erfarne inden for
arbejdet med meningsmålingerne, er det
efterhånden ikke usædvanligt med svarpro-
center under 40. “Folk er i stigende grad
uvillige til at deltage i meningsmålinger,”
siger han. 

• MANGEL PÅ KILDEKRITIK. Helt galt med det
metodiske setup er det naturligvis, når
medierne refererer de alt andet end repræs-
entative netmålinger. Et fænomen, som kun
kan undre, fordi det i bedste fald tegner et
værdiløst billede af befolkningens holdnin-
ger. At der helt generelt er problemer med
kildekritikken hos journalister, når de får
fingrene i en meningsmåling, er der ifølge
eksperterne talrige eksempler på: “Når bare
det er noget med tal – noget, som har et skin
af videnskabelighed over sig – glider det
åbenbart ned uden kritisk sans,” siger
Preben Sepstrup, medieforsker og man-
geårig iagttager af brugen af menings-
målinger i danske medier. Om det er journa-
listerne, der mangler kompetencer, eller
redaktionscheferne, der mangler spektaku-
lære historier, kan være svært at afgøre,
mener han. 

Med til at svække historiernes troværdighed –
og skærpe behovet for kildekritik – hører, at det
bliver mere og mere almindeligt, at magtfulde
aktører som interesseorganisationer og virk-
somheder bruger selvfinansierede menings-
målinger til at sætte en dagsorden med i medi-
erne.

Meningsmålingernes Bermuda-trekant
På Danmarks Journalisthøjskole (DJH) har man
i erkendelse af problemets omfang og karakter
opprioriteret indsatsen for at klæde fremtidens
journalister på til mødet med tal, spørgsmåls-
formuleringer og statistisk metode. De nye stu-
dieforløb har nu kørt i et par år, og på DJH reg-
ner man med, at indsatsen vil få en effekt på sigt. 

“Indsatsen er alt i alt et forsøg på at integre-
re det journalistiske med det akademiske,” for-
tæller lektor ved Danmarks Journalisthøjskole
Flemming Svith, der er ansvarlig for de nye stu-
dieforløb. Når omverdenen bliver mere profes-
sionaliseret, skal journalisterne selvfølgelig føl-
ge med, lyder ambitionen. 

Fra sit eget virke som journalist for bl.a.

Jyllands-Posten og den nu hedengangne analy-
tiske journalistvirksomhed DICAR er Flemming
Svith rig på erfaringer fra arbejdet med kvantita-
tive undersøgelser. Han mener da også, at det
journalistiske arbejde med meningsmålinger dy-
best set er en rigtig fornuftig og konstruktiv til-
gang til forskellige samfundsemner. 

“Det sørgelige er bare, at det ofte sker på en
utrolig ureflekteret måde,” siger han bl.a. med
henvisning til mediernes behandling af de løben-
de politiske målinger:

“Når journalister refererer disse menings-
målinger, gør de det gerne med en decimal –
f.eks. 27,2 pct. – selvom enhver, der har beskæf-
tiget sig bare en lille smule med meningsmålin-
ger, ved, at det er helt hen i skoven. Når man har
ca. 1.000-1.200 i en stikprøve, er der typisk mel-
lem 1 og op til 3 pct. usikkerhed +/- på sådan et
resultat – afhængig af partiets størrelse. 

Konsekvensen er altså, at medierne ofte skri-
ver historier, der er forkerte, måske direkte mis-
visende. Og jeg er ikke helt klar over, om de gør
det i god tro,” siger Flemming Svith og fortsæt-
ter:

“Det er, som om der er et indforstået spil om,
at det er okay, at medierne, politikerne og sågar
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Figur 2: Der er for mange meningsmålinger i 
medierne. Til gengæld giver de almindelige 
mennesker en stemme i den offentlige debat.

Note: N=993
Kilde: Analyseinstituttet Zapera og Ugebrevet Mandag Morgen.

MM | Skepsis omkring 
meningsmålinger  

"Jeg kan ikke tage meningsmålinger helt alvorligt"
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MM | Mandag Morgen
meningsmåling

Ugebrevet har helt tilbage fra
sin grundlæggelse i 1989
arbejdet systematisk med
meningsmålinger. Og det vil vi
fortsat gøre. Vi betragter
meningsmålinger som et vig-
tigt strategisk redskab for
beslutningstagere i den offent-
lige såvel som i den private
sektor. Meningsmålinger kan
give et struktureret indblik i
ellers svært gennemskuelige
holdninger og synspunkter, og
de er vigtige, når politiske og
værdimæssige opbrud skal
spores.

Men eksplosionen i antallet af
målinger stiller nye krav til kva-
liteten af de enkelte menings-
målinger, der bliver brugt og
misbrugt i kampen om
opmærksomhed. I den kamp
kan forskellen på strategisk
viden og tendentiøs journali-
stik være hårfin. Også for
Ugebrevet.  

For at sikre den højest mulige
kvalitet i målingerne har
Ugebrevet opstillet følgende
fem principper:

• Der skal altid være klarhed
over indsamlingsmetoden
og perioden.

• Der skal altid være klarhed
over, hvem afsenderen af
målingen er. 

• Der skal altid være klarhed
over, hvem der foretager
målingen og hvordan den er
gennemført.

• Spørgsmålene skal i videst
muligt omfang formuleres i
samarbejde med forskere
og altid i tæt dialog med
analyseinstitutterne for at
sikre en tilstrækkelig faglig-
hed. Bl.a. har Ugebrevet
gennem mange år haft et
samarbejde om metode
med professor Jørgen Goul
Andersen.

• Ugebrevet vil fortsat forplig-
te sig til metodeudviklende
arbejde. Eksempelvis gen-
nem følsomhedsanalyser og
ved løbende at teste betyd-
ningen af eksakte spørgs-
målsformuleringer.



valgforskerne tilsyneladende accepterer, at det
er forkerte oplysninger, men de bruger det alli-
gevel. Der er på den måde en slags kollektiv over-
enskomst om, at det er et stort bluffnummer.
Og taberen i det spil bliver befolkningen, for det
kræver altså en vis indsigt at indse, at det er et
bluffnummer,” siger Flemming Svith. 

At meningsmålingerne rent faktisk har be-
tydning for den offentlige opinionsdannelse, vi-
ser både dansk og international forskningslit-
teratur. Meningsmålinger har vist, at omkring
5-7 pct. af vælgerne bliver påvirket af menings-
målinger. Det gør især de små partier omkring
spærregrænsen sårbare – selvom påvirkningen
ifølge den samfundsvidenskabelige lektor ved
Danmarks Journalisthøjskole Roger Buch kan
gå begge veje. Han peger imidlertid på et langt
væsentligere problem, som det stigende antal
meningsmålinger er med til at skabe: De bidra-
ger til at ændre hele den måde, man diskuterer
politik på i den offentlige debat.

“Man får i hvert fald en enorm diskussion om
formen, om partiernes vælgerstyrke, i stedet for
at få en diskussion om det primære, indholdet i
den politik, der skal føres. Medierne har kun et
vist antal spaltemillimeter eller sendeminutter,
og hvis de bruger meget tid på at diskutere den
politiske proces, er der nogle andre politiske
spørgsmål, der ikke kommer på dagsordenen.

Det mener jeg i høj grad, der er grund til at for-
holde sig skeptisk til,” siger Roger Buch til
Ugebrevet.

Rasmus Emborg, der er politisk redaktør ved
Politiken, mener ligefrem, at det er en demokra-
tisk nødvendighed med offentlige målinger. I
lyset af, at de politiske partier selv gennemfører
målinger, bør alle alle nemlig have mulighed for
at få et billede af vælgernes aktuelle holdninger
til forskellige spørgsmål: 

“Socialdemokraterne havde aldrig overtaget
skattestoppet, hvis ikke de havde en klar forvent-
ning om, at det også i deres vælgerbagland vil-
le skabe en vis tryghed. At de politiske partier
på den måde agerer efter meningsmålinger, un-
derstreger vigtigheden af, at der er åbenhed om-
kring vælgernes holdninger,” siger han til
Ugebrevet.

Når stilstand bliver til forandring
Der er da heller ingen tegn på, at vi vil se færre
målinger i dagspressen. Det mener Preben
Sepstrup, der som medieforsker har specialise-
ret sig på feltet. Sammen med professor ved CBS
Anker Brink Lund arbejder han i øjeblikket på
et forskningsprojekt om den offentlige menings-
dannelse. Her er netop mediernes brug af målin-
ger og undersøgelser et centralt undersøgelses-
parameter. 
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De gamle græd, og de nye jublede, den aften i december 2003, hvor
DR kunne afsløre, at ikke alt var, som man troede inden for menings-
målingsverdenen: Af programmet fremgik det, at de “gamle” selska-
ber – dem, der bruger telefon til indhentning af svar – angiveligt snød
på vægten. Eller rettere: Deres akkordlønnede telefoninterviewere
snød på vægten og udfyldte selv svarfelterne. Selvom historien bygge-
de på det tyndest tænkelige grundlag – nemlig anonyme, tidligere
medarbejdere – var det en kommerciel ørefigen til telefonbaserede
bureauer, der i modsætning til de nye, internetbaserede bureauer er
dybt afhængige af troværdig arbejdskraft. 

Hvem, der repræsenterer de mest troværdige indsamlingsmetoder,
har de seneste 5-6 år sat sit præg på en branche, der er under kraf-
tig forandring: Mens de telefonbaserede analysebureauer klandrer
internetbureauerne for manglende repræsentativitet i de ældre årgan-
ge, bliver telefonbureauerne bl.a. angrebet for at holde sig til fastnet-
telefonen, når den mange steder er blevet droppet til fordel for mobi-
len. Rent forretningsmæssigt er det internetbureauerne, der aktuelt
oplever den største vækst. Men der er omsætningsmæssigt langt op
til de to største på det danske marked, ACNielsen og TNS Gallup. 

Det var netop en Gallup – George Gallup – der satte markedet for
meningsmålinger i gang i 1936. Det skete, da han op til det ameri-
kanske præsidentvalg mellem Roosevelt og Landon bedyrede, at han
ved at spørge blot et par tusinde tilfældigt udvalgte vælgere ville
kunne forudsige valgets resultat. Magasinet Reader’s Digest havde
på det tidspunkt spurgt 10 millioner af deres læsere og havde, med
5.000 gange flere svar end Gallup, kåret Landon som valgets klare

vinder. Valget fik en meget klar vinder, men det blev – som forudsagt
af George Gallups måling – Franklin D. Roosevelt. Og dermed var
vejen banet for repræsentative meningsmålinger. 

Det er da også fra USA, at inspirationen til at garnere den politiske
journalistik med meningsmålinger siden er kommet. Herfra stammer
således også ideen om at spørge befolkningen om, hvilke partiledere
de helst vil dele en øl med – og hvem de helst vil have til at babysitte
deres børn. Om dette er et lidt for kreativt tema for en menings-
måling, er et temperamentsspørgsmål.

En af de mest opsigtvækkende historier i den boldgade kunne DR
Nyheder levere, da de under den indledende partilederrunde i valg-
kampen i 2005 kunne fortælle, hvem danskerne mente, der klarede
sig bedst i partilederdebatten. Resultatet forelå bogstaveligt talt midt
under debatten i TV-Avisen kl. 21, der afbrød partilederrunden, som
var begyndt kl. 20. Hvor mange respondenter, analysebureauet
Epinion havde talt med i løbet af den første time – og ikke mindst
hvornår Epinion var begyndt at ringe til respondenterne – fremgik
ikke. Men Anders Fogh Rasmussen var ifølge danskerne – eller i
hvert fald ifølge Epinion og TV-Avisen – “en klar vinder”.

Troværdighedsspørgsmålet rider på den måde branchen som en
mare. Hvem har f.eks. et troværdighedsproblem, når “en mand fra
gaden” kan gå ind til Gallup og bestille en måling af, hvor stor en til-
slutning, den radikale politiker Naser Khader vil få, hvis han bliver for-
mand for CD i morgen? Er det Gallup? Er det Berlingske Tidende,
som bringer historien? Det er i hvert fald et eksempel på en historie,
som har et klart formål – og som der ligger en klar interesse bag.

MM | Bureauernes kamp på troværdigheden

MM | Om målingen

Den internetbaserede analyse
er lavet af analyseinstituttet
Zapera i perioden 1.-6. februar
med et repræsentativt udsnit
af danskere i alderen 18-74
år. 993 danskere indgår i
undersøgelsen. Resultaterne
er vejet i forhold til køn, alder,
geografi og politisk tilhørsfor-
hold ud fra officielle idealer fra
Danmarks Statistik. 



Ligesom Flemming Svith betragter han me-
ningsmålinger som et godt redskab til at give
sig journalistisk i kast med problemstillinger i
samfundet. Det er bare ikke altid, at der er noget
nyt at fortælle ud fra meningsmålinger – og det
er selvsagt et problem i en branche, der lever af
at bringe nyheder. Derfor ender det ofte med, at
journalisterne ifølge Sepstrup “ikke formidler
virkeligheden, men en uvirkelighed”:

“Hvis der ingen ændringer er, regner man det
traditionelt ikke for en nyhed. Men som journa-
list vil man pinedød have ændringer. Det er så
grundlæggende for journalistfaget, at man ofte
begynder at lede efter og overfortolke meget små
ændringer. Min grundtese er, at man på den må-
de får formidlet en form for uvirkelighed. Det
er så stærkt at sige, at det er løgn, men det er
altså ofte en hel fiktiv verden, man bygger op
omkring mange af disse opinionsundersøgel-
ser,” siger han til Ugebrevet.

Han mener, at det er stort set umuligt at få de
involverede parter til at opgive denne fiktion.
For mens medierne skal lave unikke historier,
skal analysebureauerne have en forretning til at
køre rundt. Og for bureauerne er medierne go-
de kunder, som samtidig fungerer som et gan-
ske effektivt markedsføringsvindue. Se figur 3.

På dagbladet Politiken er man gået væk fra at
offentliggøre de politiske meningsmålinger med
faste mellemrum. I stedet forsøger man bl.a, at
time en meningsmåling i forhold til bestemte

politiske begivenheder, som man gerne vil må-
le vælgerreaktionen på, f,.eks. Karen Jespersens
indtræden i Venstre, et nyt politisk forlig el.lign.

“Men der er i det hele taget en stigende op-
mærksomhed på, at vi ikke skal skarpvinkle på,
at et parti er gået 0,3 pct. frem eller tilbage,” si-
ger Rasmus Emborg.

Søren Risbjerg Thomsen, der på videnskabe-
ligt basis beskæftiger sig mrd forskydningerne
i de politiske meningsmålinger, mener, at det
er en svær journalistisk disciplin: 

“Den journalist, der bliver sat til at skrive om
resultatet af politiske meningsmålinger, sidder
ofte på en uriaspost. Ofte er der nemlig ikke
større svingninger i meningsmålinger, end hvad
der svarer til stikprøveusikkerheden. Nogle da-
ge kan man oven i købet se det helt latterlige
fænomen, at Socialdemokraterne får fremgang
i en måling og tilbagegang i en anden. Ud fra en
videnskabelig synsvinkel er det derfor mere til-
fredsstillende at se på et gennemsnit af flere
målinger,” siger Søren Risbjerg Thomsen med
henvisning til sine egne løbende gennemsnits-
målinger, som Altinget.dk offentliggør.

Han påpeger, at det i den forbindelse er vig-
tigt at skelne mellem de løbende politiske målin-
ger og de mere dybdegående holdningsunder-
søgelser. Hvor de politiske målinger handler om
at komme så præcist på et dagsaktuelt valgre-
sultat som muligt, handler holdningsunder-
søgelserne typisk om at se nogle hovedtenden-
ser i svarmaterialet. Og så er præcisionen i pro-
centfordelingerne knap så betydningsfuld, for-
di der i forvejen knytter sig en hel del fejlkilder
til holdningsundersøgelser. Det drejer sig bl.a.
om måden, man spørger på, hvilken rækkeføl-
ge spørgsmålene falder i, og måden, der kon-
kluderes på osv. 

Som man spørger, får man svar
Der er indtil flere faldgruber i arbejdet med såvel
meningsmålinger som holdningsundersøgel-
ser. Se tekstboks. En af en af de gamle travere i
debatten om meningsmålinger er, at man får
svar, som man spørger. Og det er ikke helt for-
kert. Meningsmålinger, der handler om det sam-
me, men kommer til forskellige resultater, er
langt fra sjældne i den danske presse. Et nyligt
eksempel stammer fra Mandag Morgens eget
univers, hvor en meningsmåling om dansker-
nes lyst til at veksle mere arbejde for mindre skat,
som analyseinstituttet Zapera havde foretaget –
og som Ugebrevet bragte den 4. december sid-
ste år – kom til et helt andet resultat end en
næsten tilsvarende Gallup-måling i Berlingske

Troværdighedskrise

Alt for mange menings-
målinger fortæller ikke noget 
nyt – og så har journalisten
et problem.
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Note: Undersøgelsen bygger på søgninger i Infomedia og Børsens 
artikelarkiv i perioden 28. marts 2006 til 28. marts 2007. 
Bemærk, at f.eks. Rambøll Management også får omtale for andet 
end deres meningsmålingsaktiviteter. 
Kilde: Infomedia og Børsen. 

MM | Et godt udstillingsvindue
Omtalen målt på antal artikler i danske medier 
inden for det seneste år

Figur 3: Det er formentlig ingen tilfældighed, at de 
tre mest omtalte analysevirksomheder har faste 
samarbejdsaftaler med de tre største aviser.
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Figur 4: Mens Gallup spurgte, 
om lav skat vil få "danskerne" 
til at arbejde mere, spurgte 
Zapera, om lav skat vil få "dig" 
til at arbejde mere. Svarene er 
dybt forskellige.

Note1: N=1208 

Note2: N=604 

Kilde: TNS Gallup, Berlingske Tidende, 
Ugebrevet Mandag Morgen, Synovate.

MM | Det afgørende 
spørgsmål

Spm.:"Økonomer og politikere 
er uenige om, hvor meget 
skatten har betydning for vores 
lyst til at arbejde mere, end vi 
gør i dag. Mener du, at lavere 
skat generelt vil få danskerne 
til at arbejde mere?"1

Spm.:"Hvis der kommer 
lettelser af indkomstskatten i 
2007 eller 2008, vil det få dig 
til at arbejde mere eller mindre, 
end du ellers ville have gjort?"2
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Tidende dagen forinden. Et forhold, som et tred-
je medie, TV-Avisen, gjorde sig lystig over i et
nyhedsindslag. Det var da også et iøjnefalden-
de tilfælde, at skattelettelser kun kunne få 9 pct.
af danskerne til at arbejde mere i Ugebrevet
Mandag Morgen, mens de selv samme skatte-
lettelser i Berlingske Tidende ville få hele 52 pct.
af danskerne til at arbejde mere. Se figur 4.

Forklaringen var imidlertid helt banal, og de-
monstrerer med stor tydelighed, hvor stor be-
tydning såvel spørgsmålsformulering som for-
tolkning af svar har for den journalistiske histo-
rie: Ugebrevet havde således spurgt: “Hvis der
kommer lettelser i indkomstskatten i 2007 eller
2008, vil det få dig til at arbejde mere eller min-
dre, end du ellers ville have gjort?” Mens
Berlingske Tidende havde spurgt: “Mener du,
at lavere skat generelt vil få danskerne til at ar-
bejde mere?” 

Som sådan er der intet i vejen med de respek-
tive måder at spørge på, men de giver vidt forskel-
lige svarresultater. Man kan måske anføre, at
Berlingske Tidendes journalistiske konklusion
burde have været: “Et klart flertal af danskerne
tror, at skattelettelser vil få danskerne til at arbej-
de mere.” Men så er man nok havnet på et detal-

jeringsniveau, som tilhører videnskaben – og ik-
ke journalistikken. 

Det er imidlertid ikke kun formuleringen af
spørgsmålene, der er med til at bestemme målin-
gernes konklusioner. Den journalistiske fortolk-
ning kan også være en væsentlig fejlkilde. Her
er eksemplerne legio. Et eksempel på både grov
fejlfortolkning og problematisk spørgeteknik
bragte Information for nogle år siden, da avisen
landede forsidebaskeren om, at “90 pct. af dan-
skerne frygter for velfærdssamfundet”. 

Baggrunden for avisens konklusion var en
måling fra analysebureauet Epinion, hvor 501
danskere ifølge Information var blevet spurgt:
“Hvad udgør efter din opfattelse den største trus-
sel mod det danske velfærdssamfund?”
Svarmulighederne var: stigende internationali-
sering, indvandring, manglende fællesskabsfø-
lelse, for mange velfærdsopgaver og så den i
denne sammenhæng lidt aparte kategori:
“Velfærdsstaten er overhovedet ikke truet.” Det
sidste satte 9 pct. kryds ved, og det var dette svar
der førte til logikken om, at 90 pct. af dansker-
ne ergo frygter for velfærdssamfundet.

Som en af avisens kilder på historien, lektor
ved Københavns Universitet Kasper Møller
Hansen, et par uger senere sagde til
Weekendavisen: “Der blev remset en række mu-
lige problemer op, som folk kunne krydse af.
(...) Men af en sådan meningsmåling kan man
da ikke udlede, at 90 pct. af den danske befolk-
ning går rundt og mener, at velfærdsstaten er
truet.”

For at komme journalistiske kortslutninger
som denne til livs mener Preben Sepstrup, at der
skal etableres bedre kommunikationslinjer mel-
lem analysebureauerne på den ene side og jour-
nalister på den anden. Konkret foreslår han, at
redaktionerne beder analyseinstitutterne om at
vedlægge en rapport over, hvordan tallene skal
læses. For som han siger til Ugebrevet:

“Analysebureauerne ved godt, hvad de laver.
Jeg har haft mange samtaler med bureauer, der
siger, at de er smadderærgerlige over kvaliteten
i samarbejdet med medierne – og at de er glade
for, at der ikke oftere er nogen, som finder ud
af, hvor misbrugt deres arbejde i virkeligheden
bliver.” MM

Poul Anders Pedersen | pap@mm.dk

Research: Lars Nordal Jensen | lnj@mm.dk
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MM | Når holdningsundersøgelser  bliver til politik

Da det i 2003 kom frem, at Venstre havde bestilt en fortrolig meningsmåling om dan-
skernes forhold til EU, skete det kort forud for Anders Fogh Rasmussens melding om, at
Danmarks retslige forbehold kun skulle ændres – og ikke fjernes helt, som det tidligere
havde været Venstre-politik. Ramaskriget ville ingen ende tage i oppositionen. I hvert
fald ikke før det kom for dagens lys, at også Socialdemokraterne og De Radikale selv
betjente sig af målinger og fokusgrupper. Politikerne er da heller ikke uvillige til at kom-
mentere på de løbende målinger i pressen, selvom det aldrig er partiformanden selv –
og selvom det er sjovest, når målingerne peger i gunstig retning. 52 pct. af danskerne
mener imidlertid, at politikerne er for styrede af meningsmålinger. Det viser den måling,
som Zapera har lavet for Ugebrevet. Se figur 5.

Danskernes holdning skal ifølge Roger Buch, lektor ved Danmarks Journalisthøjskole,
ses i lyset af, at politikerrollen som sådan er under forandring. Politikeren er ikke længe-
re den, der står på en ølkasse og formulerer synspunkter og visioner for at lokke vælger-
ne til, men derimod den, der søger hen imod de synspunkter og holdninger, der samler
flest vælgere: “Hvis man skal tage et aktuelt eksempel, kan man pege på regeringens
skift i Irak-politikken. Regeringen har en række argumenter for, hvorfor den vælger at
trække soldaterne hjem fra Irak. Men det skulle da være mærkeligt, om ikke regeringen
har bemærket, at meningsmålinger har vist, at flere og flere danskere er blevet mere og
mere skeptiske over for den danske tilstedeværelse i Irak.”

Stærke holdninger blandt politikerne kan imidlertid sagtens være en vindersag. Det blev
i al fald resultatet af den politiske beslutsomhed, som –  trods stor folkelig modstand –
førte til anlæggelse af Storebæltsbroen. 

"Folk kan ikke lide politikere, der alt for synligt løber efter popularitet. De skal stå åbent
frem med deres ærlige holdninger og så blive belønnet eller straffet. Og politikere kan
godt nu og da blive populære på upopulære forslag. Ledere skal lede. Det er lidt som
med læreren, der spørger: Hvad har I så lyst til at lave i denne time, børn? Den pågæl-
dende mister respekten, fordi han eller hun ikke lever op til rolleforventningen," siger
professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet.

Figur 5: Kun et fåtal af 
danskere mener ikke, at 
politikerne lader sig styre for 
meget af meningsmålinger.

Note: N=994
Kilde: Analyseinstituttet Zapera og 
Ugebrevet Mandag Morgen.

MM | Hovedløse høns?
"Politikerne er for styrede af 
meningsmålinger"
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