
Chefredaktører, redaktører og redaktionschefer

Journalister

S og SF’s oprindelige forslag til en betalingsring fra august 2011. 
Det politisk mest gangbare bud på en betalingsring fra december 2011. 

Øvrige Sjælland

Meget kritisk

Kritisk

Overvejende kritisk

Neutralt

Overvejende positivt

Sådan har journalisterne og deres chefer generelt vinklet historierne om betalingsringen:

Her bor 
journalisterne, 
der Har dækket 
betalingsringen

sådan Har vi lavet undersøgelsen

Journalisten har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem vinklingen af artikler om 
betalings ringen og private boligforhold for journalister og redaktører bag artiklerne. Undersøgel-
sen bygger på data fra en undersøgelse, som Ugebrevet Mandag Morgen tidligere har lavet om-
kring den generelle vinkling af artikler om betalingsringen. 
Mandag Morgen har læst samtlige artikler om betalingsringen igennem, som er blevet trykt i de 
største dagblade fra udskrivningen af valget i august til 2. februar. Det er 172 redaktionelle artikler 
fra Berlingske, Jyllands-Posten, B.T., Ekstra Bladet og Politiken. Hver eneste artikel har Ugebrevet 
Mandag Morgen kvalitativt vurderet og givet en værdi, alt efter om overskriften var negativ (-1), 
neutral (0) eller positiv (+1). 

Efterfølgende har Journalisten sat bylines på de enkelte artikler og fundet en gennemsnitlig værdi 
for alle de journalister, der har skrevet mere end tre artikler om betalingsringen. Journalisterne 
er så blevet placeret på kortet tæt på deres bopæl med en rund prik, hvis farve afspejler deres 
gennemsnitlige vinkling af historier. Rød er meget negativ (-1 til -0,67), orange er negativ (-0,66 
til -0,34), gul er overvejende negativ (-0,34 til -0,01), hvid er neutral (0) og grøn er overvejende 
positiv (0,01 til 0,33).

De journalistiske chefer fra de fem dagblade er også sat ind på kortet for at vise, om de bor på 
den ene eller den anden side af de bebudede betalingsringe. Her er chefredaktionen og indlands-
redaktøren – eller hvad der svarer til indlandsredaktøren – placeret med diamantformede symboler. 
Deres farveskalaværdi følger den samme som journalisternes, men er udregnet ud fra gennem-
snittet af alle mediets artikler.

Prikkerne er i langt de fleste tilfælde blevet placeret mere eller mindre på den vej, hvor journali-
sten eller den journalistiske chef bor. Et par journalistiske chefer har bedt om at få placeret prikken 
i det område, de bor i. En enkelt journalist har hemmelig adresse og er repræsenteret med en 
vilkårlig prik på den korrekte side af ringen. En enkelt chefredaktør fremgår slet ikke af kortet, da 
personen ikke accepterede, at vi brugte oplysninger om private boligforhold. ’Øvrige Sjælland’ 
dækker over Humlebæk, Roskilde, Farum og Holbæk.
En chefredaktør og to journalister bor i Jylland og fremgår ikke af kortet. De har alle været nega-
tive eller meget negative i deres vinkling.

Vi har ikke undersøgt, hvilket transportmiddel folk bruger på vej til arbejde. I Ugebrevet Mandag 
Morgens oprindelige undersøgelse var de 172 artikler kun registreret med medie, dato, og hvilke 
slags kilder der var med i historien. I arbejdet med at finde de oprindelige artikler ud fra de data 
kan der forekomme fejlkilder.

Pressen har fået hård kritik for at medvirke til betalingsringens død. 
Den negative vinkling lader dog ikke til at bunde i journalister og 
redaktørers egne boligforhold, viser en undersøgelse, som 
Journalisten har lavet med hjælp fra Ugebrevet Mandag Morgen. 
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