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Når de professionelle spillere skyder selvmål 

Af Christian S. Nissen  

 

Jeg har aldrig har været nogen god fodboldspiller. I min skoletid så jeg med misundelse på 

de klassekammerater, som havde benene skruet anderledes godt på og kunne drible sig og 

fodbolden igennem alle forsvarskæder uden at miste balancen. En gang imellem gik det dog for 

vidt med dribleriet. Selv med fri bane til modstanderens mål blev det pludselig for meget med 

alle finesserne. En gang imellem var det som om de spillende stjerner glemte, at bolden skulle i 

mål. De faldt over egne ben, forspildte åbenlyse chancer eller kunne lige frem, når alt gik galt, 

komme til at skyde selvmål 

Erindringsspringet er måske meget langt. Men det minder mig om den stadig mere 

professionelle, såkaldte ”pressehåndtering”, som offentlige myndigheder og private firmaer i de 

senere år har taget i brug. At pressede ministre og private topchefer tilkalder hjælp for at undgå 

at komme i mediernes rævesakse, er meget forståeligt. Der er heller ingen tvivl om, at 

presserådgivere, kommunikationseksperter og spindoktorer er dygtige til at rage kastanjerne ud 

af ilden, når noget er gået galt, og endnu bedre til at få slukket ilden, inden den rigtigt får fat.  

De er så dygtige, at det er blevet et problem for den åbne, frie politiske debatkultur – ja mere 

end det, for selve den politiske beslutningsproces. Ministrenes politiske initiativer håndteres og 

opfattes som ”signalgivning”. De bliver skåret til under hensyntagen til deres kommunikerbarhed 

og timet efter optimale lanceringstidspunkter. Store dele af den politiske proces er blevet til 

professionelt dribleri på den politiske boldbane, hvor det at kunne håndtere den kommunikative 

bold med alle mulige finesser af og til får større betydning end det at skyde mål, dvs. opnå 

reelle resultater ude blandt borgerne. 

I det lys er det lidt af et paradoks, at de selv samme kommunikationsbetjente politikere ofte 

beklager sig over, at den politiske journalistik er kommet til at ligne den del af 

sportsjournalistikken, der især beskæftiger sig med de taktiske overvejelser og spillernes mulige 

intentioner, mens det der faktisk foregår på banen træder i baggrunden. Når en politiker en 

gang imellem vover sig ud med et klart budskab om sine holdninger eller påtænkte initiativer, 

bliver de af de politiske kommentatorer alene bedømt på en målestok, hvis kalibrering er 

indrettet efter hypotetiske, taktiske bagtanker og forventelige indvirkning på op- og nedrykning i 

næste politiske opinionsmåling. Derfor afholder så mange politikere sig fra at sige, hvad de 

mener og gerne vil udrette. 
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Det er beklageligt at det er sådan, men politikerne er på mange måder selv ude om det. 

Man kan ikke brokke sig over, at det politiske budskab forsvinder i skoven, når man selv er et 

træ. 

Men det overdrevne dribleri og selvmålene forekommer også på den politiske bane. 

Efterårets spektakulære sag omkring jægersoldaten Thomas Rathsac’s bog, I krig med eliten, 

er et eksempel. Alle kan formentlig nu se, at der aldrig var kommet en sag ud af det, hvis man 

bare havde ladet bolden ligge. Men hele det danske militære forsvarssystem er med sine over 

hundrede kommunikationsmedarbejdere - lige fra ministerens særlige presserådgiver Jacob 

Winther og ned igennem alle geledderne til de, der tager sig af designet af de årlige julekort, i 

den grad sporet ind på ”damage control”, at der skal dribles med og skydes på enhver tænkelig 

bold. Også på dem, som kun meget hypotetisk kan komme til at udgøre et problem. 

Presseberedskabets størrelse og professionalisme er i sig selv blevet et problem, fordi det har 

kapacitet til at se enhver sag som en potentielt mediemæssig vejsidebombe. Når man hele 

tiden slæber rundt på en stor hammer, får man en hang til at anskue alt omkring sig som søm, 

der skal slås ned. 

Så er det man fristes over evne til at sprede miskrediterende underhåndsoplysninger om tv-

dokumentarister, journalister og forfattere, som man f.eks. så det for nogle år siden i forbindelse 

med filmen ”Den hemmelige krig” og spindoktoren i fødevareministeriet, der uforsigtigt brugte 

telefonsvareren som møgspreder. Så forledes man til at true med fogedforbud og 

injuriesøgsmål, eller med at stille budbringeren i kildemæssig karantæne og udelukke 

ham/hende fra det gode presseselskab. Når den slags en gang imellem kommer for en dag, 

giver det ”back-fire”. Man skulle jo næsten tro, at medierådgiverne står i ledtog med 

filmselskabers og bogforlags marketingafdelinger. Intet er så godt for salget af en problematisk 

bog eller for seertallet på kontroversiel tv-udsendelse som truslen om, at bogen bliver forbudt 

eller filmen forlanges trukket tilbage. 

Den slags systembårne overreaktioner kan få selv relativt harmløse småsager til at 

eksplodere mellem hænderne på ministre og departementschefer, når en påtænkt ”damage 

control” ender med at blive til eller blot at fremstå som et ”cover up”. Når bortforklaringernes 

beskyttende lag et efter et skrælles af og opposition og presse får færten af, at der er skjult 

noget. Det er en kendt sag i den politiske verden, at det ofte er alle driblerierne for at dække 

over et fejltrin, der får ministerhoveder til at rulle, snarere end oppositionens kendskab til selve 

fejltrinnet. 

 

 

 
 
 


