
   

 

Rapportskema 
Tilskudsmodtager:  Altinget 

Journalnr.: EUF100.2022-0005 

Bevilget tilskud: 130.000 

Projektets titel: Altingets valgpakke om forsvarsforbeholdet 

Kort rapport om 

forløbet: 

Altingets valgpakke skulle omfatte forskellige initiativer, der 

dækkede afstemningen om forsvarsforbeholdet neutralt og 

nuanceret. Formålet var at ramme forskellige målgrupper. Vi 

leverede stort set på alle planlagte leverancer: 1) 4*Ajour-special 

(podcast), 2) debatserie med partilederne, 3) markedsføring på 

SoMe af Altingets valginitiativer i forbindelse med Folketingsvalget. 

Debatserien udkom vi med i begyndelsen af valgkampen, mens 

podcastserien udkom de sidste to uger inden afstemningen 1. juni. 

Markedsføringsinitiativer var spredt ud over hele perioden. Vi 

gennemførte desværre ikke halvdags eventet, som vi fik støtte til. 

Vi besluttede at aflyse, selvom forberedelserne var godt i gang. Vi 

kunne desværre bare ikke få de oplægsholdere, vi gerne ville. Vi 

måtte erkende, at der var et stort udbud af events i den korte 

periode. Det øgede konkurrencen  i forhold til publikummer og 

deltagernes tid. Derfor valgte vi ikke at gennemføre. Vi har derfor 

også nedskrevet det samlet tilskud fra Europa-Nævnet efter aftale 

med Europa-Nævnet (jf. note til vores journalnummer), så det er i 

overensstemmelse med leverancerne.  

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Nej 

 

Arrangement 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 0, vi måtte desværre aflyse event efter noget tids planlægning, da 

vi ikke kunne få de oplægsholdere, som vi gerne ville. Vi har 

nedskrevet tilskuddet fra Europa-Nævnet, så vi ikke modtager 

støtte til event, vi ikke gennemførte  

Oplægsholdere/debattø

rer mv 

Ingen 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

Ingen deltagere 

Hvorledes blev 

arrangementet 

annonceret 

Ingen annoncering 

Hvor blev 

arrangementet afholdt? 

Det blev ikke afholdt  

 



   

 

Radio/TV/Podcast/Video 
Ønskede 

oplysninger Faktiske forløb 

Antal 

programmer? 

4 episoder  

Deltagere i 

programmerne 

Der var én deltager pr. episode plus en Altinget journalist som vært. De 

fire deltagere var, Steen Gade, Christine Nissen, Derek Beach og Jakob 

Nielsen. Værterne var Caroline Tranberg og Maja Hagendorn  

Hvor er 

programmerne 

sendt? Hvilken 

kanal eller 

platform og på 

hvilket tidspunkt? 

Der blev sendt 4 episoder af Ajour-special om forsvarsforbeholdet. Vi 

sendte alle episoderne på Altinget.dk, Spotify, iTunes og Acast. 23., 24. 

29. og 30. maj.Udgivelserne er også udgivet i Altingets gratis 

nyhedsbrev, som når ud til omkring 100.000 læsere. Alle udgivelserne er 

stadig gratis tilgængelige på alle nævnte platforme. 

Hvor mange har 

set eller lyttet til 

programmerne? 

21.230 lyttere i alt af de fire episoder. Månedeligt lyttes ajour til cirka 

100.000 gange 

Er programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis 

ja, på hvilken 

adresse? 

 Alle udgivelserne er stadig gratis tilgængelige på alle nævnte platforme. 

Nedenfor er links til Altinget.dk, hvor afsnittene kan findes  

https://www.altinget.dk/artikel/altinget-saetter-ekstra-fokus-paa-

forsvarsforbeholdet-i-ny-podcastserie 

 https://www.altinget.dk/artikel/lyt-med-et-nej-til-forsvarsforbeholdet-

betyder-ikke-at-alt-bliver-ved-det-gamle 

 https://www.altinget.dk/artikel/lyt-med-krigen-i-ukraine-kan-aendre-

danskernes-holdning-til-eu 

 https://www.altinget.dk/artikel/lyt-med-ja-siden-har-laert-af-fortiden-

og-bruger-nej-sidens-symboler 

Kampagne via hjemmeside/sociale medier 
Ønskede 

oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er 

kendskabet til 

kampagnen 

blevet udbredt. 

 

Altinget ønsker at understøtte vores valgpakke om forsvarsforbeholdet 

med forskellige SoMe-kampagner på Facebook, LinkedIn og Instagram. Vi 

har vekslet mellem at lave betalte annonceringer fx audiogrammer for 

podcast og booste indhold som er blevet lagt organisk på SoMe fx et 

debatindlæg  

Hjemmesider 

m.v. Angiv 

venligst web-

adresse. 

https://www.facebook.com/Altingetdk, 

https://www.instagram.com/altinget.dk/?hl=en, 

https://www.linkedin.com/company/17492/admin/  

Hvor mange 

unikke besøgende 

har kampagnen 

haft og hvor 

mange har 

interageret?  

Omkring 50.000 interaktioner og en samlet rækkevidde på godt 400.000. 

 

https://www.facebook.com/Altingetdk
https://www.instagram.com/altinget.dk/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/17492/admin/


   

 

Digital debatserie 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal debatindlæg 11 debatindlæg fra partilederne fra Enhedslisten, Alternativet, SF, 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Kristendemokraterne, Venstre, 

Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgelige og Liberal Alliance  

Hvor er 

debatindlæggende 

udgivet?  

De er udgivet på Altingets forside (Altinget.dk) og nichemedierne  

Altinget Forsvar og Altinget EU. De er også udkommet med 

nyhedsbrevene - både i det gratis og til abonnenter på EU og 

Forsvar. Alle debatindlæg har været gratis for ALLE.  

Hvor mange har læst 

debatindlæggene?  

Omkring 25.000 har læst indlæggene  

Er programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Alle indlæg er stadig gratis tilgængelig på Altinget.dk. De præcise 

links ses nedenfor.                       

 -EL, Mai Villadsen, 20. april 2022: 

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/mai-villadsen-vores-nej-til-

at-afskaffe-forsvarsforbeholdet-er-et-forsvar-for-demokratiet  

- Alt, Franciska Rosenkilde & Jan Kristoffersen, 31. marts 2022: 

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/alternativet-forstaerket-

europaeisk-faellesskab-kan-vaere-noeglen-til-fred  

- SF, Pia Olsen Dyhr, 23. marts 2022: 

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/pia-olsen-dyhr-hvis-

danmark-ikke-sidder-med-ved-bordet-risikerer-vi-at-ende-paa-

putins-menu  

- S, Mette Frederiksen, 19. april 2022,  

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/mette-frederiksen-danmark-

skal-tage-stoerre-ansvar-for-egen-sikkerhed  

- RV, Sofie Carsten Nielsen, 6. april 2022: 

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/sofie-carsten-nielsen-

forsvarsforbeholdet-var-aldrig-en-god-ide-nu-er-det-decideret-

meningsloest  

- KD, Isabella Arendt, 14. marts 2022: 

https://www.altinget.dk/artikel/isabella-arendt-saa-laenge-

danmark-staar-uden-for-eu-lider-vores-trovaerdighed-og-integritet-

derfor-skal-vi-af-med-forsvarsforbeholdet  

- V, Jakob Ellemann-Jensen, 25. marts 2022: 

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/jakob-ellemann-jensen-

tiden-er-til-sammenhold-ikke-forbehold  

- K, Søren Pape Poulsen, 30. marts 2022: 

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/soeren-pape-poulsen-det-er-

nu-danmark-skal-melde-sig-fuldt-ind-i-den-frie-verden  

- LA, Alex Vanopslagh, 21. marts 2022 

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/alex-vanopslagh-selv-for-en-

eu-skeptiker-som-mig-opvejer-fordelene-ved-at-afskaffe-

forsvarsforbeholdet-ulemperne  

- DF, Morten Messerschmidt, 11. marts 2022: 

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/morten-messerschmidt-

forsvarsforbeholdet-er-danmarks-garanti-for-nato-og-mod-eus-

fordaekte-intentioner  

- NB, Pernille Vermund, 28. marts 2022: 

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/pernille-vermund-eu-

partierne-misbruger-ukraine-til-at-afskaffe-forsvarsforbeholdet  
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