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Mediesand i det politiske maskineri 

Af Christian S. Nissen  

 

Danske boligejere synes, det er en rigtig dårlig idé, at de skal betale en del af gildet ved en 

kommende skattereform. Lejerne er ikke så utilfredse ved denne udsigt. Det var den store 

nyhed, som en række medier kunne berige os med dagen før skattekommissionen tidligere på 

ugen offentliggjorde sit forslag. Og det var skam ikke noget, man rundt på redaktionerne sådan 

bare forestillede sig eller havde på fornemmelsen. Nej, nej – det var ganske vidst ifølge en af de 

mange opinionsmålinger.  

Megafon havde for Politiken og TV2 adspurgt 1.249 personer om deres syn på en 

afkortning af rentefradraget. 43 pct. gav udtryk for, at de var imod, mens 33 pct. syntes det var 

en god idé. Knapt halvdelen svarede ja på spørgsmålet, om det ville svække statsministerens 

troværdighed, hvis der blev pillet ved rentefradraget.  

Hermed var et tema slået an, som kom til at sætte sit præg på skatteomlægningsprojektet 

fra første dag. Ikke fordi Megafons undersøgelse bragte ny, overraskende viden, men fordi den 

blev brugt som mediernes afsæt til en stadig trampen på en af de aller ømmeste ligtorne i 

skatteomlægningsprojektet. Hvorfor var det nu så vigtigt at få dette tema frem, lige netop før 

offentliggørelsen af kommissionens udspil? Det vil jeg vende tilbage til. 

Forinden kan det være på sin plads at pege på de senere års usædvanlige brede politiske 

enighed om behovet for en omlægning af skattesystemet, der letter skatten på arbejde. Der har 

også været bred accept af, at en omlægning skulle være finanspolitisk neutral, altså hverken 

sigte mod at øge eller lette det samlede skattetryk. Endelig har de politiske partier holdt sig 

tilbage med at fremføre alt for åbenlyse ”Robin Hood’ske tiltag”, det være sig i den direkte eller 

omvendte udgave. 

Det kræver ikke megen fantasi, ej heller dyb indsigt i det politiske liv at forstå, hvor 

vanskeligt det er at føre en større reform igennem under de vilkår. Den store udfordring er, at vi 

som skattebetalere gerne vil høste frugterne af alle lettelserne, men modsætter os at være med 

til at finansiere dem.  Når den møjsommeligt formerede konvoj af politiske forhandlere i et 

skæbnefællesskab forsigtigt bevæger sig frem af den smalle vej mod et forlig, vil en 

eksponering af en potentielt skadelidt borgergruppe have samme effekt som en vejsidebombe.  

I de senere måneder har alle selvfølgelig vidst, at det med rentefradraget, der udgør en 

fjerdedel af den foreslåede reforms finansiering, var en sådan bombe, der kunne slå det hele i 

stykker. Derfor har alle, som ønskede at være med i et forlig, klogelig undladt at eksponere 
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problemet. Da bomben så blev bragt til eksplosion af Politiken og TV2 med efterfølgende 

detoneringer i den øvrige presse, overdøvede den helt de mere spagfærdige forsøg på at 

belyse, hvordan reformforslaget også for boligejerne både rummede gynger og karruseller. Helt 

forventeligt distancerede alle partier sig så meget fra en reduktion af rentefradraget, de kunne 

uden helt at afvise det som en del af en samlet løsning. ”Det er ikke en sag, vi vil tage med til 

forhandlingsbordet”, var den typiske undvigende reaktion fra flere partier.  

Fra en mediepolitisk eller redaktionel synsvinkel kan man så spørge, hvilket formål 

offentliggørelsen af Megafonundersøgelsen skulle tjene. Opinionsundersøgelser er blevet en 

omsiggribende og lukrativ forretning, der udføres for virksomheders marketingafdelinger, for de 

politiske partier, interesseorganisationer, medierne og andre, som ser sig i en kunderelation til 

os borgere.  

Men hvad er nyhedsredaktionernes begrundelse for at bruge den slags undersøgelser? Et 

formål kan være at bringe ny, overraslende viden frem om, hvad der rører sig i folkedybet. Ud 

fra devisen, at vi alle hidtil har troet, at et stort flertal af danskerne mente ”et”, men at en ny 

undersøgelse nu viser, at de i virkeligheden mener ”noget helt andet”. Man kan heller ikke 

undslå sig for af og til at opleve den slags undersøgelser som et desperat kast med fiskegarnet 

for at se om, der ikke dukker noget op af havet, der kan spindes en ende over for at få fyldt 

spalter og sendetid ud.  

I den aktuelle sag med Megafonundersøgelsen om rentefradraget må begrundelsen være 

en tredje. Den bragte i hvert tilfælde ikke ny og overraskende viden frem. Svarenes fordeling 

ligger ikke langt fra befolkningens opdeling i henholdsvis ejere og lejere. Når det drejer sig om 

vores pengepung, er vi som borgere uanset politisk ståsted egoister. Det er grunden til at 

grundlovens bestemmelser om folkeafstemninger netop undtager skattelove. 

Selvom jeg kvier mig ved at kolportere en så nedrig påstand, kan jeg ikke helt undslå mig 

den mistanke, at et væsentligt motiv for redaktionerne har været at få slået et skår i den 

tilsyneladende brede politiske enighed om hovedkonturerne i et skatteforlig. Pressen lever af og 

ånder ved uenighed og konflikt. Kommer konflikten ikke af sig selv, kan sådan en enøjet 

opinions-vejsidebombe hvirvle støv og grus op, som kan sætte sig i det politiske maskineri. Et 

mere retvisende billede af reformforslagets reelle konsekvenser for forskellige borgergrupper 

må så komme i anden række, dvs. flere dage efter – langt inde i avisen. 


