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Del 1– Baggrunden 
Kampagner plejer at handle om kandidater, partier, deres 
holdninger og visioner. I dag handler de især om dig som 
vælger. For den enkelte vælger er kommet i centrum. En 
vælger, der i stigende grad betragtes som en forbruger. 

TRE GENERATIONER AF KAMPAGNER
I teorien er der ingen forskel mellem teori og praksis, men i praksis er der. Den klas-
siske læresætning gør sig bestemt også gældende for politiske valgkampe. 

Teoretisk indsigt har dog medført enorme forandringer for, hvordan partier, kandi-
dater og kampagneledere udvikler, planlægger og gennemfører valgkampe. 

Til tider er det dog ikke alle kampagnefolk, som helt præcis er klar over, hvorfor fx 
aktivering af meningsdannere eller dialog med vælgerne kan være af afgørende 
betydning. 

Metoder, der udspringer af ny teoretisk indsigt, har igennem tiderne skubbet til 
opfattelsen af, hvad den gode kampagne indeholder. Dem bør du kende. For uden 
kendskab til disse bevæggrunde risikerer du at træffe beslutninger på et uoplyst 
grundlag. Det er de færreste kampagner tjent med. 

For overblikkets skyld tages der her udgangspunkt i tre forskellige generationer 
inden for politiske valgkampagner. Med generationer skal forstås forskellige 
historiske opfattelser af, hvordan man bedst muligt kan påvirke vælgernes stem-
meadfærd. 

Det betyder ikke, at den tredje generation er den bedste, blot fordi det er den 
nyeste. Den ældste generation er ej heller uddød og bør ikke ignoreres. Alle kam-
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pagner er forskellige og kræver forskellige tilgange og løsninger. Det afgørende er, 
at du trækker på de redskaber, der synes at være mest hensigtsmæssige for din 
kampagne. 

Størstedelen af forskning inden for politiske kampagner finder sted i USA. Det er 
også én af grundene til, at de amerikanske kampagnefolk altid synes at være lidt 
foran deres kollegaer i andre lande. Det og så selvfølgelig mængden af penge, der 
er til rådighed. Derfor kigger mange partier og kandidater også amerikanske kam-
pagnefolk over skulderen for at finde de nyeste metoder og redskaber. 

Beskrivelsen her bygger derfor i vid udstrækning på anglo-amerikansk forskning. 
Ikke mindst medieforskning. Andre fokusområder og udgangspunkter kunne være 
valgt.8 Varsomhed er derfor påkrævet, hvis du vil overføre tendenserne beskrevet 
heri til en lokal dansk kontekst. Der er tale om to vidt forskellige politiske virke-
ligheder, og der kan være store skridt fra forskning til virkelighed.  

Ikke desto mindre synes der at være en tendens til, at de amerikanske studier ofte 
kopieres i en europæisk kontekst med samme resultater. Mange valgkampsme-
toder, der opstår på baggrund af amerikanske studier, holder ofte deres indtog i 
Danmark før eller siden.  

For én ting er fælles for alle kampagnefolk: De kigger efter den samme ting, nemlig 
hvilke værktøjer man mest effektivt kan påvirke vælgernes stemmeadfærd med. 
Et billede, der i dag er ganske komplekst, men som oprindeligt byggede på en 
ganske ligetil, banal opfattelse.  
 
1. GENERATION – LYT TIL MIG 
Fra moderne politiske valgkampagner så dagens lys fra begyndelsen af 1900-tal-
let og frem til 1940’erne, byggede de primært på opfattelsen af, at afsendere af 
politiske budskaber besad en betydelig magt i forhold til deres modtagere. 

Politikere kunne påvirke vælgerne direkte i deres adfærd, hvis de blot brugte de 
rette metoder.9 Især hvis man havde autoritet, kunne man påvirke borgernes gøren 
og laden.   

Massekommunikation havde tilsyneladende betydelig effekt på folks adfærd. 
Forklaringen skulle umiddelbart findes i en opløsning af det traditionelle præmod-
erne samfunds værdier, struktur og  socioøkonomiske forhold. Vælgerne var mere 
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rodløse end tidligere og dermed lettere påvirkelige. Samlet set gjorde det dem 
mere udsatte for eksterne påvirkninger.10 

Politiske valgkampe blev opfattet som en proces, hvor politikere skulle afsende 
et budskab, der i sidste ende kunne adfærdsregulere den enkelte vælger.  Ændrede 
vælgernes (stemme)adfærd sig ikke, var opfattelsen, at man formentlig ikke havde 
råbt højt nok, længe nok eller tydeligt nok. Man havde simpelthen ikke udført sit hånd-
værk godt nok.11 Et yndet middel til dette formål var de relativt nye massemedier.

Denne simple opfattelse af relationen mellem politiker og vælger fik tilnavnet 
kanylemodellen, på engelsk hypodemic needle. Massemedier havde magt til at 
injicere specifikke budskaber ind i deres modtagere, som så efterfølgende ville få 
dem til at handle på en bestemt måde.12 

Massemedierne skulle bruges til at indoktrinere en bestemt opfattelse og adfærd 
i vælgerne. Selv når forskere satte spørgsmålstegn ved kanylemodellen, blev de 
sendt tilbage til deres laboratorier for at finde frem til formler, der kunne skabe den 
rette effekt hos folk. 

I en periode, hvor depressionen rasede, og flere regeringer sloges med at overbe-
vise deres befolkninger om fx behovet for at gå aktivt ind i krig, var der behov for 
hurtige og effektive midler til at ændre folks holdninger.

Flere politikere og ikke mindst autoritære regimer gjorde i denne periode mas-
siv brug af traditionelle propagandametoder bygget op omkring kanylemodellen. 
Envejskommunikation med klare, enkle budskaber, som ofte spillede på frygt, blev 
gentaget i uendelighed. 

Opfattelsen af massekommunikationens betydelige effekt på folk blev dog med 
tiden udsat for kritik. 

For det første antog modellen, at man stod over for en meget passiv og ukritisk 
modtagergruppe.13 Men kan vi som vælgere blot lade os diktere i vores adfærd? 
For det andet var modellen ikke i stand til at skelne imellem modtagernes miljø, 
socioøkonomiske karakteristika og interaktion med budskabet.14   Men bliver rig og 
fattig samt folk på land og i by påvirket på samme måde af de samme budskaber? 
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Disse og andre kritikpunkter kombineret med nye forskningsresultater betød, at 
ideen om at sætte lighedstegn mellem politikernes budskab og vælgernes adfærd 
uden hensynstagen til andre faktorer sidenhen blev afvist.15

CASE

I Danmark har flere politikere gen-
nem tiden gjort brug af kanylemo-
dellen, og den bruges den dag i dag. 
Et af de første eksempler var, da den 
tidligere danske statsminister Thor-
vald Stauning i sin valgkamp i 1935 
kunne fastslå, at det var “Stauning - 
eller Kaos”. 

2. GENERATION – TAL MED MIG 
Især ét studie ændrede den måde, man opfattede politiske valgkampe på, og 
forandrede politiske kampagner de efterfølgende årtier. Studiet blev foretaget 
af Paul Felix Lazarsfeld og en række andre forskere og blev præsenteret i 1948 i 
bogen The People’s Choice.16 

Omdrejningspunktet for studiet var en undersøgelse af, hvordan vælgere beslut-
tede sig for at placere deres kryds ved det amerikanske præsidentvalg i 1940.
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Igennem en periode på cirka seks måneder fulgte forskerne en række vælgere i 
den lille by Erie i staten Ohio. Ved at følge vælgerne igennem en længere periode 
forsøgte Lazarsfeld og hans kollegaer at identificere ændringer blandt indbyg-
gernes politiske holdninger og se, hvordan disse ændringer eventuelt var forårsa-
get af massemedierne. Resultatet var overraskende. 

For det første opdagede forskerne, at mere end halvdelen af vælgerne allerede 
havde besluttet sig for, hvem de ville stemme på, inden valgkampen overhovedet 
var gået i gang. Med andre ord kunne størstedelen af vælgernes stemmeadfærd 
ikke påvirkes af medierne og politikerne.17

For det andet viste det sig, at medierne blot bekræftede vælgernes eksisterende 
valg og opfattelser. 

Vælgerne var altså ikke lige umiddelbart til at påvirke, som kanylemodellen ellers 
havde foreskrevet. De vælgere, som endnu ikke havde besluttet sig for, hvor de ville 
sætte deres kryds, var dem, som var mindst interesserede i valgkampen. De var 
minimale forbrugere af politisk nyhedsstof og var dermed uden for politikernes og 
massemediernes rækkevidde.18

  
Forskerne fandt, at det, som virkelig betød noget, var personlig kommunikation. Det 
var den mest afgørende faktor for vælgernes politiske holdninger og synspunkter. 

Nogle vælgere virkede nemlig som ’meningsdannere’. De var personer, som havde 
et massivt medieforbrug, og som var i meget tæt kontakt med den politiske 
valgkamp sammenlignet med andre vælgere. Samtidig var de personer, som andre 
vælgere ofte ville rette sig mod for at få information og råd.19

Hvad der virkelig talte i valgkampagner, var altså personlig kontakt, ikke medie-
påvirkning.20 Dermed ikke sagt, at medier ikke spillede en rolle. Vælgerne hentede 
stadig en stor del af deres viden om kampagnen herfra. Hvad studiet viste, var dog, 
at vælgerne ikke var særlig tilbøjelige til at skifte holdning eller ændre stemmead-
færd alene på baggrund af denne viden.21

Endelig var andre studier i samme periode kommet frem til, at kampagneresultatet 
afhang af, hvilke vælgere budskaberne blev kommunikeret til, og i hvilken kontekst 
disse vælgere befandt sig.22  Vælgerne var altså ikke så magtesløse, som tidligere 
antaget. 
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Vigtigheden af den personlige kommunikation gav grobund for et paradigmeskifte 
inden for politiske kampagner. Ind kom den såkaldte totrinsmodel. 

Politiske valgkampagner havde tidligere primært sat deres lid til det politiske 
maskineri. Opgaven lød på, at budskabet skulle præsenteres for så mange men-
nesker som muligt, så mange gange som muligt.23 

Med totrinsmodellen blev der introduceret en ny slagmark. En kamp om menings-
dannernes gunst. For deres opbakning kunne være med til at flytte de afgørende 
stemmer. Nu var det ikke kun relationen mellem politiker og vælger, der var i cen-
trum, men også relationen imellem meningsdannere og vælgerne var interessant 
for politiske valgkampagner. 

Fokus blev derfor flyttet over på at organisere møder ansigt til ansigt og skabe 
relationer med nøglepersoner. Personlige møder med lokale meningsdannere blev 
i højere grad prioriteret end i den tidligere hierarkiske og meget oppefra og ned-
tilgang. 

Et løst netværk af partimedlemmer, frivillige og andre lokale græsrødder blev for 
alvor udbredt i de lokale valgkredse.24 

Med andre ord gav totrinsmodellen indsigt i den afgørende rolle, vælgere har i at 
flytte andre vælgere. Især blev betydningen af meningsdannere vægtet højt. En 
betydning, der stor set har været uændret lige siden.25

Modellen blev dog udsat for kritik. Kritikken gik blandt andet på, at studiet havde 
et meget kortsigtet fokus. Faktorer, der kunne påvirke vælgerne over en læn-
gerevarende periode, blev forsømt. Blot fordi medierne ikke ændrede vælgernes 
stemmeadfærd på kort sigt, betød det ikke, at vælgerne over tid ikke var blevet 
påvirket på den ene eller anden måde. 

Desuden fremstod det meget uklart, hvem der med rette kunne kaldes for menings-
dannere.26 Det øgede fokus på kompleksiteten inden for vælgernes ageren og 
handlen førte til et nyt fokus i forskningen og nye kampagnemetoder. 

For hvad gør medierne ved vælgerne? Det spørgsmål havde for mange forskere 
været udgangspunktet i deres bestræbelser på at besvare det mere grundlæggen-
de spørgsmål om, hvordan man kan påvirke vælgerne i deres stemmeadfærd.   
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En forsker ved navn Elihu Katz vendte dog dette på hovedet. Han spurgte i stedet: 
Hvad gør vælgerne ved medierne? På den måde så han nærmere på vælgernes 
aktive engagement med medierne. En stor del af forskningen blev flyttet hen imod 
en anerkendelse af den enorme kompleksitet og variation, der er, når forskellige 
vælgere tolker det samme budskab. 

Nu kunne man ikke længere tale om, at ét budskab havde én specifik effekt på 
vælgerne opfattet som en sammenhængende homogen gruppe.27 Vælgerne blev 
nu set som individuelle forbrugere, der til- og fravalgte de politiske tilbud, de blev 
stillet over for. 

Nu handlede det ikke længere om kampagnens overtalelsesevner i forhold til 
vælgere eller meningsdannere. Fokus var i stedet på vælgernes behov og for-
tolkninger af budskaber.28 Med andre ord blev et afsenderfokus erstattet af et 
modtagerfokus. 

I 1970’erne blev en teori udviklet, som så nærmere på modtagernes brug af 
massemediernes indhold, den såkaldte uses and gratifications-tilgang.29+30  Ifølge 
modellen gør modtagerne helt forskelligt brug af massemediernes indhold.

Nogle brugte massemedier som en form for adspredelse og et frirum fra hverda-
gens stress og jag. Andre brugte massemedier til at føle en form for tilfredsstil-
lelse i form af selskab og skabelse af personlige relationer. En tredje gruppe kunne 
sammenligne deres egne personlige erfaringer og liv med de personer, der kunne 
opleves i massemedierne. Endelig var der dem, hvis informationsbehov og over-
vågningslyst blev imødekommet via massemedierne.   

Denne indsigt gav grobund for et nyt kampagneredskab, nemlig fokusgrupper. De 
kunne medvirke til at identificere, hvordan udvalgte befolkningsgrupper tolkede 
særlige budskaber og holdninger. Deres betragtninger og tolkninger var nu i cen-
trum. 

Med en lidt forenklet tolkning kan man sige, at hvor politikerne plejede at fortælle 
vælgerne, hvad de væsentlige emner, der skulle diskuteres, var, så begyndte 
politikerne nu at se på, hvad vælgerne syntes, var de mest væsentlige emner at 
diskutere. 

Ovenstående udviklinger gav samlet set grobund for den moderne politiske kam-
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pagne. Politiske kampagner begyndte at sætte benhårdt fokus på meningsdan-
nere og deres indflydelse på lokale vælgere. Om end med respekt for og hensyn til, 
at forskellige budskaber skal sælges på forskellige måder til forskellige målgrupper. 

Da fjernsynet kom til, blev modtagerskaren for politiske budskaber udvidet, 
samtidig med at flere og flere kampagner blev centraliseret og professionaliseret. 
En bevægelse fra printmedier over den nye elektroniske platform, som fjernsynet 
udgjorde, var i fuld gang.  

Det var klart for de politiske kampagner, at meningsdannere og vælgerens medie-
brug og ’tilfredsstillelse’ var afgørende for at kunne stemmemaksimere. 

I takt med at samfundsudviklingen betød, at stålsatte politiske tilhørsforhold blev 
udvandet, og antallet af partimedlemmer skrumpede ind, blev kampagnerne mere 
og mere medieafhængige, da de var det primære bindeled mellem kandidater 
og vælgere. Men kravene til udformningen af budskaber var taget til. Propagan-
datiden var nemlig forbi.  

De nye forskningsresultater havde også bidraget til forståelse for langsigtede 
kampagnestrategier, der påvirkede vælgerne over længerevarende perioder. En 
treugers slutspurt var ikke nok. Der skulle flere og mere langsigtede kræfter til. Den 
permanente kampagne var født. 

Den moderne kampagne blev dog med tiden udfordret. Modtagernes og dermed 
vælgernes behov er nemlig formet af, hvilken adgang de har til de forskellige me-
dier, lød et af kritikpunkterne. Modtagernes uafhængighed er således blandt andet 
begrænset af de sociale omstændigheder, de enkelte modtagere befinder sig i.31  

At det var væsentligt at se på modtagernes brug af medierne, var flere enige om, 
var et skridt i den rigtige retning. Men helt at gå væk fra tanken om, at medierne 
kunne påvirke modtagerne, blev også kritiseret.32 

Endelig blev der fremsat kritik imod tankegangen, idet den mentes at lægge for 
stor vægt på modtagerens mentale tilstand, når man som forsker ikke kan vide, 
hvordan den er.33 

Kritikpunkterne og tilgangens negligering af tidligere kampagnegenerationer med-
virkede til at bane vejen for en ny tradition, den såkaldte postmoderne valgkamp. 


