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1. Indledning
Demokratisk underskud, manglende offentlighed, bureaukrati og ringe vælgertilslutning. Det
skorter ikke på negative udtryk, når Den Europæiske Union1 debatteres i danske medier.
Imidlertid er der ingen tvivl om, at EU udgør et vigtigt og magtfuldt politisk niveau.
Mange direktiver, forordninger og betænkninger udgår fra EU og skal implementeres i de
enkelte medlemsstater. En dansk opgørelse viser2, at cirka 32 procent af den danske
lovgivning kan relateres til EU, og bortset fra yderfløjene er der bred enighed i dansk politik
om, at det er nødvendigt at have et sådant overnationalt niveau. Et niveau, som kan være med
til at løse grænseoverskridende problemer såsom forurening og finanskriser, og som kan være
med til at positionere Europa over for andre stormagter som USA og Asien.
Det er altså ikke politisk indflydelse, som EU mangler, men måske nærmere
synlighed i offentligheden. Flere undersøgelser viser således, at mediernes dækning af EU er
lav i flere medlemslande (Peter & de Vreese 2004, Machill et al 2006, Lund & Ørsten 2004).
Ganske vist viser studierne, at store EU-begivenheder som topmøder eller folkeafstemninger
kan sætte EU på dagsordenen i dagene før, under og efter begivenhederne, men i den daglige
nyhedsstrøm er EU ikke særlig fremtrædende.
Den manglende interesse for EU afspejler sig også hos befolkningen, hvilket kan
aflæses i den ringe stemmeprocent ved valg til Europa-Parlamentet3. Ved EP-valget i 2009 lå
stemmeprocenten på 59,5 procent i Danmark, mens stemmeprocenten for folketingsvalget i
2007 til sammenligning lå på 86,6 procent4.
Dette misforhold mellem magt, synlighed og folkelig opbakning er ifølge traditionel
demokratiteori et stort problem. Politiske filosoffer som Kant, Rousseau og Habermas
(Hansen 2007) anser en oplyst offentlig debat som selve forudsætningen for at kunne tale om
et demokrati. Er befolkningen ikke med til at diskutere samfundets institutioner og
dilemmaer, føler den ikke ejerskab over systemet og kan således ikke være med til at
legitimere det. Forudsætningen for at skabe dette ejerskab er omvendt, at befolkningen har let
adgang til at deltage i den demokratiske debat, og som Habermas pointerede i 1960’erne, har
medierne i dag indtaget den formidlende rolle mellem politikere og borgere (Harste 2002: 38).

1
2
3
4

Herefter bruges forkortelsen EU
Se Politiken 18.09.2010, Rasmus Pedersen & Flemming J. Christiansen: ”Dansk Folkeparti er det hemmelige ja-parti”
Herefter bruges også forkortelsen EP
Tal fra Indenrigsministeriets valgopgørelser på www.im.dk
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Internt i unionen har der de seneste år derfor været spirende fokus på mediernes rolle
i forhold til den manglende offentlighed i EU. Det er blevet kritiseret, at både danske og
udenlandske medier har reduceret deres EU-redaktioner samt antallet af korrespondenter i
Bruxelles, og IPA, International Press Association, udtrykte således i marts 2010 bekymring
for det faldende antal korrespondenter i Bruxelles. Den danske europaparlamentariker Morten
Løkkegaard var som formand for Europa-Parlamentets Kulturudvalg initiativtager til en
betænkning med titlen ’Om journalistik og nye medier - dannelse af et offentligt rum i
Europa'5, som blev vedtaget af Parlamentet 7. september 2010. Rapporten opfordrede
medierne til at øge dækningen af EU, men havde samtidig fokus på, hvad EU selv kan gøre
for at forbedre kommunikationen med borgerne.
Spørgsmålet er nemlig, om det er tilstrækkeligt kun at rette sit fokus mod mediernes
rolle? EU er et politisk projekt, og derfor må politikerne siges at være helt centrale aktører,
når det handler om at skabe opmærksomhed og debat om EU. Politikerne har et ansvar for at
videreformidle de komplekse problemstillinger til deres vælgere (Weßels 2007: 297).
Alligevel er politikernes lyst til at diskutere europæisk politik, eksempelvis i danske
valgkampe, ikke stor (Decker 2002: 262), hvilket kan tyde på, at EU ikke er et emne, der er
prestige eller stemmer i. Det er derfor interessant at undersøge, hvilke EU-sager der
overhovedet finder vej til danske medier, og hvordan danske politikere framer6 disse sager.
Således lyder det centrale undersøgelsesspørgsmål i dette speciale:

Hvilke EU-emner kommer i de nationale medier, og hvordan framer danske politikere disse
emner?
Specialet vil altså undersøge, a) hvilke EU-emner der kommer på den danske
mediedagsorden, b) hvordan disse emner frames af danske politikere, samt c) hvilke retoriske
virkemidler politikerne anvender i den forbindelse. Til hvert undersøgelsesspørgsmål knytter
der sig en række forventninger, som vil blive nærmere beskrevet i teoriafsnittet.

5

Betænkningen kan findes via følgende link til EU’s hjemmeside:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0223+0+DOC+XML+V0//DA
6
En præsentation af begrebet framing findes i afsnit 2.4
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Specialets empiri udgøres af 1879 artikler fra de landsdækkende danske dagblade JyllandsPosten, Politiken og B.T. i 20097. Analysen sker i en tragtformet bevægelse. Først anlægges et
bredt medie-perspektiv, hvor det ved hjælp af indholdsanalyse undersøges, hvilke EU-emner
der finder vej til den danske mediedagsorden. I forlængelse heraf vil det også blive undersøgt,
hvilke EU-sager der ikke optræder i danske medier. Af den samlede mængde artikler
fokuseres dernæst på de artikler, hvori der optræder danske politiske kilder. Her fokuserer
indholdsanalysen på, hvordan de danske politikere framer EU. Med udgangspunkt i dette
kvantitative materiale udvælges til sidst en mængde artikler, som underkastes en kvalitativ
retorisk analyse. Den kvalitative del giver mulighed for at eksplicitere og specificere de
tendenser, som indholdsanalysen har peget på. Det er således den samme empiri, der ligger til
grund for samtlige led i analysen, idet fokus indsnævres undervejs. Analysen bevæger sig
altså fra et deskriptivt niveau til et mere fortolkende niveau. Tragtformen afspejler sig også i
opgavens opbygning, som er afbilledet i modellen nedenfor.

7

Udvælgelsen af medier er nærmere begrundet i afsnit 3.1
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2. Teori
2.1 EU, demokrati og offentlighed
Bag ønsket om at undersøge EU’s dagsordensfastsættende evne samt danske politikeres
framing af unionen ligger en række grundantagelser om demokrati og offentlighed, som
indledningsvis skal udfoldes som en præmis for analysen. Senere vil analysens resultater også
blive diskuteret i dette perspektiv.
Når det er vigtigt at undersøge, hvilke emner der kommer på den danske dagsorden,
samt hvordan disse fremlægges, er det ud fra en grundlæggende opfattelse af, at et levende
demokrati bygger på en velinformeret og argumenterende befolkning, som det politiske styre
henter sine begrundelser i og hviler på. Denne opfattelse kan spores tilbage til store politiske
filosoffer som Rousseau og Kant, der mente, at ingen er underlagt loven ud over dem, der selv
har udformet dem (Hansen 2007: 57). Borgerne skal så at sige føle, at de selv har været med
til at opfinde de spilleregler, der gælder i et demokrati.
Samtidig delte Kant mennesket op i to: en samfundsborger og en privatperson. I
privatlivet har man – som antydet – en række private præferencer og følelser, men disse bør
adskilles fra ens holdninger som samfundsborger, hvor man skal beskæftige sig med
almenvellet, og altså hvad der er godt for hele samfundet (Hansen 2007: 58). Denne opfattelse
er i nyere politisk teori især taget op og udviklet af Habermas. Han opererer ligeledes ud fra
den indstilling, at livet kan og bør deles op i en offentlig og en privat sfære, og at borgere, når
det gælder politik og samfundsforhold, bør forvandle sig fra privatfolk til et publikum (Harste
2002: 38). Habermas bruger begrebet borgerlig offentlighed om den samling af borgere, som
mødes for at diskutere samfundets anliggender, og et af de vigtigste principper her er, at alle
borgere har mulighed for at deltage og bidrage med deres holdning (Loftager 2004: 9).
Idealet for den borgerlige offentlighed er således, at der bliver set bort fra al status,
hvorved kun de gode, gyldige argumenter brydes i en debat, og hvor der stilles spørgsmål til
alt (Harste 2002: 41). De argumenter, som efter offentlighedens debat fremstår som de bedste,
bør herefter danne grundlag for de politiske beslutninger. På den måde sikres, ifølge
Habermas, lovenes rationalitet og legitimitet, idet de er forankret i den brede offentlige
mening (Loftager 2004: 15).
Baseret på denne opfattelse er Habermas ophavsmand til idealet om det deliberative
demokrati, som der i dag ofte henvises til, når demokratiske normer og standarder diskuteres.
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I denne demokratiopfattelse er det altafgørende legitimitetsprincip, at politikernes ageren og
love bygger på folkets common interest, samt hvad offentligheden anser som retfærdigt
(Rittberger 2004: 6).
I den forbindelse er det på sin plads at knytte et par kommentarer til forholdet
mellem begreberne demokrati og legitimitet. Denne forbindelse udtrykkes historisk ved
Lincolns tre principper for legitim regeringsførelse: Government of the people, by the people,
for the people (Rittberger 2004: 4), hvilket af Habermas udlægges som magthavernes
bevidsthed om folket samt befolkningens anerkendelse af magthaverne. Der er med andre ord
tale om, at et politisk niveau skal være legitimt både i dets input, dets output og dets sociale
base for fuldt ud at kunne kalde sig demokratisk.
I forhold til disse idealer støder EU på en række problemer, som igennem de seneste
år har været genstand for stor videnskabelig interesse og har fået vidt forskellige forfattere til
at nå frem til samme konklusion, nemlig at der er et demokratisk underskud i EU (se
eksempelvis Habermas 1996, Loftager 2004, Höreth 1999, Decker 2002, Rittberger 2004).
For det første har EU ikke på samme måde som nationalstaterne bund i en fælles
national identitet, et såkaldt demos (Höreth 1999: 249). Historisk har demokratitanken
udviklet sig sideløbende med skabelsen af nationalstaterne, og det ligger derfor dybt i
legitimitetstanken, at magthaverne skal afspejle den sociale base, de kommer fra. For at
befolkningen har lyst til at afgive den fælles magt til nogle enkelte repræsentanter inden for et
politisk fællesskab, kræver det, at man identificerer sig med fællesskabet, anerkender andre
medlemmer og derved har respekt for de flertalsbeslutninger, som repræsentanter træffer på
vegne af befolkningen (Höreth 1999: 255). Når nationalstater således overfører magt til det
europæiske niveau, betyder det uundgåeligt et svagere link til den demokratiske base, hvorved
eksempelvis muligheden for demokratisk påvirkning og kontrol med EU svækkes – uden at
blive kompenseret af lige så stærke demokratiske institutioner på europæisk niveau (Höreth
1999: 250).
For det andet – eller snarere i forlængelse heraf – er det svært at tale om en fælles
europæisk offentlighed, hvor argumenterne kan brydes på tværs af lande- og sproggrænser.
Kommunikationsstrukturen er langt hen ad vejen ikke fulgt med den politiske struktur, hvilket
er en problematisk udvikling, når man tænker på sundheden af det europæiske demokrati.
Ifølge den normative idé om deliberativt demokrati er det jo helt essentielt, at befolkningen og
eliterne kan diskutere fælles anliggender i et offentligt rum (Loftager 2004: 23). På grund af
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de kommunikative udfordringer har det europæiske folk svært ved at komme i kontakt med og
udøve indflydelse på de europæiske politikere. Samtidig udviser politikere og partier ofte
ringe interesse for at tage EU-spørgsmål op, idet det ikke korresponderer med den vælgerbase,
som de skal vælges igennem (Decker 2002: 259). Selv valg til Europa-Parlamentet er stadig i
høj grad målrettet et nationalt publikum med nationale emner på dagsordenen (Decker 2002:
262). I dette lys er det måske heller ikke overraskende, at der til europæiske valg er en
temmelig ringe stemmeprocent sammenlignet med nationale valg.
Men hvem eller hvad skal sørge for, at der er reelle betingelser til stede for en almen,
aktiv medvirken i den offentlige meningsdannelse, også i EU? (Loftager 2004: 19). I
Habermas’ historiske beskrivelse af den borgerlige offentlighed står massemedierne som de
naturlige arvtagere efter tidligere tiders ”kaffesaloner”, hvor borgerne mødtes og diskuterede
som modvægt til kongens og adelens magt (Harste 2002: 38). Medierne er nutidens bindeled
mellem det politiske lederskab og den diskuterende offentlighed, og det er derfor vigtigt, at
denne relation er stærk og åben, samt at der findes et mangfoldigt mediebillede, således at alle
relevante argumenter har mulighed for at indgå i den offentlige diskussion (Loftager 2004:
47).
Det er netop dette speciales hensigt at undersøge demokrati- og
legitimitetsproblemerne i en kommunikationskontekst, hvilket tager tråden op fra tidligere
studiers fokus på mediernes (manglende) evne til at skabe en fælleseuropæisk
referenceramme og en fælleseuropæisk identitet (de Vreese et al 2006: 478). Her henvises
ofte til et ’kommunikationsunderskud’, som både refererer til den manglede fælleseuropæiske
offentlighed samt den manglende europæisering af nationale medier (de Vreese et al 2006:
479). Mange af litteraturens løsningsforslag går på, at de europæiske medier skal være bedre
til at skifte fokus til sager med europæiske vinkler og perspektiver, eller at de ligefrem skal
tale til fordel for europæisk integration og dermed understøtte det politiske projekt i EU
(Pfetsch 2008: 22). Dette kan der være en pointe i, idet undersøgelser viser, at politisk
kommunikation omkring Europa i medierne har en indflydelse på graden af europæisk
identitet blandt europæere (Pfetsch 2008: 24).
Medierne er således en første indgangsvinkel til at undersøge EU i offentligheden,
hvilket også afspejles i dette speciale. I første del fokuseres på, hvilke EU-emner medierne
dækker og ikke dækker – for i første omgang at kortlægge, hvilke muligheder og
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forudsætninger offentligheden overhovedet har for at føre demokratisk debat om diverse EUspørgsmål.
Men samtidig rejser den fremlagte demokratiteori spørgsmålet om, hvilken rolle og
hvilket ansvar politikerne har i forhold til det demokratiske underskud i EU. Hvad kan
politikerne selv gøre for at mindske skellet mellem elite og befolkning? Hidtil har forskningen
næsten udelukkende fokuseret på EU’s institutioner og mediernes rolle i denne
problemstilling. Dette synes dog utilstrækkeligt, idet mediernes fremstilling i høj grad
afspejler et lands generelle politiske kultur og dermed ræsonnerer med udgangspunkt i
nationale politiske skel og den nationale offentligheds bevægelser (Pfetsch 2008: 36). Derfor
peger flere nylige studier på, at der er brug for at rette fokus på en mindst lige så stor aktør i
forhold til at skabe offentlighed omkring et emne, nemlig politikerne selv (de Vreese 2005:
59, Loftager 2004: 168).
Dette hul i litteraturen sættes derfor i centrum i anden del af specialets kvantitative
analyse, hvor det brede analysemateriale indsnævres til at fokusere på, hvordan politikerne
taler om EU, når unionen først er kommet på dagsordenen – ud fra det faktum, at framing af
et emne kan have stor effekt på befolkningens holdning dertil (se fx Druckman 2001, Nelson
et al 1997, Iyengar 1991, Slothuus 2007). Medierne er ikke ene om at udlægge teksten om
EU, idet mediernes og politikernes dagsorden spiller sammen (Dearing & Rogers 1996: 68),
og især i et top-down-projekt som EU, hvor befolkningen har begrænsede forudsætninger for
selv at tilegne sig viden på området, må eliternes mulige indflydelse ikke undervurderes
(Dearing & Rogers 1996: 52-53). Dertil kommer, at politikerne, ifølge det deliberative
demokrati-ideal, er helt centrale aktører i forhold til at skabe en offentlig debat og derved
styrke demokratiet. Det kan i den forbindelse undre, at der ikke tidligere er foretaget framinganalyser af netop politikernes udlægning af EU over for befolkningen. Anden del af dette
speciales kvantitative analyse har således til formål at undersøge, hvordan danske politikere
framer EU i danske medier – og dermed hvilken politisk opfattelse af EU, som ligger til grund
for den offentlige debat i Danmark.

2.2 Politisk kommunikation på mediernes præmisser
Gængs dagsordensteori opererer typisk med tre dagsordener; borgernes, politikernes og
mediernes dagsorden. De tre dagsordener påvirker hinanden indbyrdes (Dearing & Rogers:
68), men mediernes dagsorden nævnes dog ofte som den dominerende, forstået på den måde,
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at hvis medierne tager en sag op, følger borgerne efter, hvorefter politikerne reagerer på sagen
(Ibid: 68, Sarup 2004: 50). I den forbindelse er begrebet medialisering relevant at bringe i
spil. Man taler bl.a. om, at politikken er blevet medialiseret, hvilket vil sige, at medierne har
stadig større indflydelse på politik, og måden politikerne agerer på.
Mediernes stigende indflydelse på politik hænger i høj grad sammen med
mediebilledets udvikling (Hjarvard 2008: 65-70, Norris 2000: 137, Ørsten 2005: 35, Mancini
& Swanson 1996: 11 m.fl.). Udviklingen er præget af nationale og regionale forhold, men
flere forskere har alligevel forsøgt at inddele udviklingen i faser (Hjarvard 2008: 65-67,
Strömbäck 2008).
Kort skitseret har mediebilledet i Danmark ændret sig fra partipresse (ca. 1866-1905)
til omnibuspresse (1905-). Fra 1960’erne blev journalistikken professionaliseret, og der kom
øget journalistisk fokus på at undersøge magthaverne. I slutningen af 1980’erne ophørte
monopolet på tv og radio, hvilket førte til en øget kommercialisering af medierne. I 1990’erne
kom internettet til, og i begyndelsen af det nye årtusinde vandt gratisaviserne indpas. Siden er
mediebilledet blevet stadig mere komplekst med bl.a. sociale medier og cross media-formater
(Hjarvard 2008: 65-67, Strömbäck 2008: 241). Medierne har med andre ord ændret sig fra
primært at være talerør for politikerne til at være selvstændige politiske aktører (Ørsten 2005:
32, Sarup 2004: 40). Medialiseringen er kendetegnet ved, at det i stigende grad er mediernes
logik, der styrer mediernes virksomhed, hvor det under partipressen var politikernes og
partiernes logik, der styrede medierne (Hjarvard 2008: 68, Strömbäck 2008: 233). Denne
medie-logik defineres som en proces, der omfatter måden, medierne præsenterer og bringer
information videre på. Det gælder blandt andet formater, genrer samt den måde, indholdet
organiseres på (Strömbäck 2008: 233). En lignende definition findes hos Hjarvard, der
definerer mediernes logik som institutionelle og teknologiske virkemåder (Hjarvard 2008:
28). Eksempler på dette er deadline, nyhedstrekanten og nyhedskriterierne, men også
markedshensyn og teknologiske muligheder. Denne særlige logik udgør den
fortolkningsramme, som medierne anvender til at forstå og formidle et fænomen (Strömbäck
2008: 233).
Medialisering kan dermed defineres som den proces, hvor samfundet i stigende grad
underlægges eller bliver afhængigt af medierne og deres logik (Hjarvard 2008: 28).
At mediernes logik i stigende grad tager over, har ikke overraskende påvirket
politikken og politikernes måde at agere på. For at kunne navigere i et så komplekst
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medielandskab har politikerne søgt at bevare kontrollen ved at ansætte
kommunikationseksperter eller såkaldte spindoktorer (Norris 2000: 147, Hjarvard 2008: 68).
Med mediernes øgede dominans over dagsordenen har politikerne også måttet indrette deres
politiske kommunikation efter mediernes rutiner og normer – bl.a. førnævnte nyhedskriterier,
genrer og deadlines - for at kunne få deres politik ud til et bredere publikum (Mancini &
Swanson 1996: 16, Ørsten 2005: 35, Schulz & Zeh 2005: 386). Det kan ligefrem have
konsekvenser for politikeres karriere, hvis de ikke har medietække (Ørsten 2005: 37, Sarup
2004: 40).
Uden at gå ind i en dybere analyse af den danske medievirkelighed anno 2011 kan
det altså konstateres, at medialiseringen af politikken har gjort sit indtog i Danmark. Medierne
må siges at være den danske offentligheds primære kilde til viden om samfundet, medierne er
i høj grad selvstændige og uafhængige af politikerne, og medierådgivere eller spindoktorer er
efterhånden blevet hverdag i dansk politik. Samspillet mellem medier og politikere er altså
helt centralt for at forstå dagsordensfastsættelsesprocessen, og det er derfor også relevant at
betragte begge aktører i dette speciale.
Medialiseringen af politikken er af teoretikere blevet problematiseret (ex. Cook
2005: 110-115). Ørsten plæderer imidlertid for, at man ikke betragter medialiseringen som en
udvikling, hvor medierne har overtaget politikken, men derimod betragter relationen mellem
medier og politikere som en relation præget af gensidig afhængighed, da journalisterne stadig
er afhængige af politikerne for at kunne dække politik (Ørsten 2005: 41,49). Dog påpeger han,
at mediernes stærke fokus på få enkeltsager og få enkeltpersoner kan være problematisk –
særligt i forhold til EU. Det samme gælder mediernes stræben efter underholdning og
sensation:
”[…] mediernes institutionaliserede tilgang til politiske nyheder [giver] dog
anledning til en vis bekymring. De politiske nyheder ensrettes i retning af det dramatiske, det
person- og konfliktorienterede og det farverige, og vigtige emner som for eksempel EU opnår
kun minimal opmærksomhed i forhold til de rent indenrigspolitiske forhold” (Ørsten 2005:
50).
Medierne har altså stor dominans, men ifølge dette speciales præmis fratager det
stadig ikke politikerne – eller offentligheden – muligheden og ansvaret for at præge
dagsordenen. Og det kan lade sig gøre, som det var tilfældet i England under EP-valget i
1999, hvor de konservative ved hjælp af en stærk kampagne lykkedes med at sætte euroen på
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dagsordenen op til valget, mens EP-valget til sammenligning var nærmest usynligt i
hollandske medier (de Vreese 2003: 192). Wien påpeger ligeledes, at man har det
mediebillede, som man har fortjent, forstået på den måde at både borgere og politikere har
mulighed for at presse medierne til at nuancere dækningen af en bestemt sag eller en gruppe
(Wien 2005: 181). I tråd med dette nævner Hjarvard, at politikernes stærke medieoprustning
kan styrke deres mulighed for at påvirke mediernes dagsorden, fordi journalisterne på grund
af ressourcemangel, manglende kundskaber eller kommercielle hensyn kun i ringe omfang
formår at dække en sag på en kritisk og selvstændig måde (Hjarvard 2008: 121).
Ovenstående udgør en vigtig grundantagelse for dette speciale, fordi medierne udgør
en så væsentlig del af den kontekst, som politikerne agerer indenfor. Havde der udelukkende
været fokus på politikerne i dette specialet, ville det have været oplagt at indlede analysen
med at undersøge, hvordan politikerne egenhændigt sætter EU på dagsordenen bl.a. via
lovforslag, debatindlæg, blogindlæg, statusopdateringer på facebook eller andre indlæg i den
politiske debat. Men da medierne er danskernes primære indgang til viden om politik, samt at
mediernes logik jf. ovenstående i stigende grad er styrende for politikernes ageren, synes det
mere relevant at lade analysen tage udgangspunkt i denne virkelighed. Derfor indledes
specialet med en analyse af, hvilke EU-emner der kommer på mediernes dagsorden, hvorefter
det undersøges, hvordan politikerne framer disse sager. I den forbindelse vil framinganalysen
også belyse, hvordan medielogikken afspejler sig i politikernes framing, i form af hvilke
nyhedskriterier, politikerne bringer til anvendelse i deres italesættelse af de forskellige EUemner. Som Ørsten påpeger, er der i medierne eksempelvis stort fokus på enkeltsager og en
dramatisk og konfliktpræget dækning, som kan have konsekvenser for netop EU-stof.
Hvordan det mere præcist gør sig gældende, kan analysen i dette speciale altså levere svar på.

2.3 EU på dagsordenen
Som beskrevet ovenfor er medierne en dominerende dagsordensfastsætter, og første del af
analysen har netop til formål at undersøge, hvordan EU er repræsenteret på den danske
mediedagsorden. Herved bliver mediernes prioritering og vægtning af EU-emner tydeliggjort,
og samtidig indkredses den kontekst, som danske politikere indgår i, når de omtaler EU i
nationale aviser. Teoretisk tages der derfor indledningsvist afsæt i dagsordensteori også kaldet
agenda-setting-teori, som netop beskriver samspillet mellem mediernes, politikernes og
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borgernes dagsorden. Samtidig giver teorien mulighed for at pege på forskellige faktorer, der
har indflydelse på, hvorvidt et emne kommer på mediernes dagsorden.
I forlængelse af første del af den kvantitative analyse bliver der stillet skarpt på
politikerne, og det vil være muligt at besvare problemformuleringens andet led: Hvordan
framer danske politikere EU? Samlet set giver analysen således et indblik i offentlighedens
adgang til at diskutere EU-anliggender, herunder om der er bestemte sager, som
offentligheden som følge af mediernes og politikernes prioritering afskæres fra at debattere.

2.3.1 Redegørelse for teorien om agenda-setting
Hovedantagelsen inden for agenda-setting er, at de emner - eller issues8 - som medierne giver
stor opmærksomhed i spalterne, æteren eller på sendefladen, også kan blive tillagt stor
opmærksomhed af politikere såvel som befolkning (Ørsten 2004: 135). Da agenda-setting
netop handler om emners fremtrædenhed på dagsordenen, er saliency eller salience et centralt
begreb, der bedst kan oversættes med synlighed. Er et emne salient på mediernes dagsorden,
er det med stor sandsynlighed også salient på borgernes dagsorden. Dette kaldes transfer of
salience eller transmission of salience (McCombs & Ghanem 2001: 67). Teorien om agendasetting beskæftiger sig altså med mediernes effekt, i lighed med teorierne om framing og
priming.
Et andet centralt begreb inden for agenda-setting-teorien er issue proponents, der
dækker over de aktører, der søger at sætte et bestemt emne på dagsordenen. Emne, synlighed,
aktører og tidsperspektivet er netop de begreber, der bringes i spil i analysens første del.
Begreberne salience og issue proponent præsenteres mere indgående senere i dette kapitel.
Men inden da er det på sin plads at få defineret, præcis hvad der forstås ved henholdsvis en
dagsorden og et emne. Dernæst følger en kort redegørelse for selve agenda-setting-processen,
der som nævnt udgøres af et samspil mellem mediernes, borgernes og politikernes
dagsordener.
En ofte anvendt definition af begrebet dagsorden lyder således: ”An agenda is a set
of issues that are communicated in a hierarchy of importance at a point in time” (Dearing &
Rogers 1996: 2). En dagsorden er altså en dynamisk størrelse i konstant udvikling, i takt med
at forskellige emner konkurrerer om at erobre dagsordenen. I en anden definition tydeliggøres
8

I dette speciale oversættes issue med emner, ligesom der skelnes mellem emner og sager. Et emne betragtes som overordnet
sagerne og kan blandt andet være ’klima’, ’økonomi’ eller ’internationalt engagement’. Herunder finder man de enkelte
sager, som eksempelvis kan være ’klimatopmødet’ eller ’EU’s genopretningsplan efter finanskrisen’. Dette uddybes i
metodeafsnittet.

13

Marie Hauberg Pedersen (197271) & Marie Groth Andersen (197286) • Speciale, cand.public A • Syddansk Universitet • maj 2011

det, hvordan emnerne skal rumme et element af konflikt mellem to eller flere identificerbare
grupper og omhandle væsentlige forhold, der relaterer sig til fordelingen af magt eller
ressourcer i et samfund. Således kan en dagsorden defineres som: ”a general set of political
controversies that will be viewed at any point in time as falling within the range of legitimate
concerns meriting the attention of the polity” (Cobb & Edler, citeret efter Dearing & Rogers
1996: 2).
At sætte dagsordenen er altså i høj grad en politisk proces, der går ud på at få sit
emne øverst på dagsordenen og dermed vinde mediernes, borgernes og politikernes
opmærksomhed (Ibid: 22). Der er dog begrænset plads på en dagsorden, så når et nyt emne
kommer i søgelyset, må et andet emne vige pladsen. Kampen om dagsordenen beskrives
derfor som et nulsumsspil (Ibid: 3, 66).
Der er bred enighed om, at agenda-setting-processen består af samspillet mellem tre
dagsordener; nemlig mediedagsordenen, den offentlige dagsorden og den politiske dagsorden
(Dearing & Rogers 1996: 5). Agenda-setting-processen begynder typisk med, at en sag
kommer på mediedagsordenen, som dernæst kan påvirke den offentlige dagsorden, der
endeligt kan have indflydelse på den politiske dagsorden (Ibid: 22), hvilket er helt i tråd med
ovenstående beskrivelse af medialiseringen af politikken. Processen kan dog i teorien også
begynde med udgangspunkt i en af de øvrige dagsordener, og derfor er det mest dækkende at
beskrive processen som en vekselvirkning mellem de tre dagsordener. De tre dagsordener
udgør imidlertid ikke et lukket kredsløb, men påvirkes af flere udefrakommende faktorer. Ud
over førnævnte issue-proponents kan eksempler på sådanne udefrakommende faktorer være
statistisk evidens også kaldet real world indicators. Det kan også være sociologiske normer
og rutiner i medieorganisationerne, såsom nyhedskriterier og skelen til øvrige mediers
nyhedsprioriteringer, hvilket påvirker de gatekeepers, som bestemmer indholdet på mediernes
dagsorden. Dertil kommer et aspekt som personlig erfaring samt kommunikation individer
imellem, hvilket kan have en modererende effekt på dagsordensfastsættelsen (Ibid: 5, 52).
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Dette speciale fokuserer primært på mediernes dagsorden og laver ikke studiedannelse på
hverken den offentlige dagsorden eller den politiske dagsorden, og derfor vil de særlige
forhold, der gør sig gældende for disse dagsordener, ikke blive nævnt her9. Det følgende
behandler således de centrale begreber – salience, emner og issue proponents – med
udgangspunkt i mediedagsordenen. Formålet er at skabe et overblik over generelle faktorer,
der påvirker mediernes dagsorden samt mere specifikke faktorer, der gør sig gældende i
forhold til EU. På baggrund af dette overblik er det muligt at formulere en række
forventninger til agenda-setting-analysens resultat. Disse forventninger skal ikke betragtes
som egentlige hypoteser, der vil blive be- eller afkræftet i undersøgelsen. De skal nærmere ses
som inspiration til, hvad der vil være relevant at kode for i indholdsanalysen og et muligt
parameter for, om undersøgelsens resultat er i tråd med tidligere undersøgelsesresultater, eller
om det afviger på bestemte områder.

2.3.2 Salience - EU's synlighed på dagsordenen
For at kunne måle hvordan et eller flere emner placerer sig på dagsordenen, opererer man
inden for agenda-setting med begrebet saliency eller salience, der som nævnt er en faktor for,
hvor fremtrædende eller synligt et emne vurderes at være. Salience kan defineres som: ”[…]
the degree to which an issue on the agenda is perceived as relatively important” (Dearing &
Rogers 1996: 8). Vigtighed er imidlertid et begreb, der kan være svært at operationalisere, da
det er forbundet med subjektive holdninger og vurderinger. Derfor kan man med fordel
operere med en lidt bredere definition, hvor salience refererer til synlighed frem for vigtighed.
Idet det er rimeligt at antage, at de emner som medierne finder vigtige også får en prominent
9

I stedet henvises til Dearing & Rogers 1996 kap. 3-5

15

Marie Hauberg Pedersen (197271) & Marie Groth Andersen (197286) • Speciale, cand.public A • Syddansk Universitet • maj 2011

og synlig placering i dækningen10. En sådan forståelse giver mulighed for mere objektivt at
måle, hvor synligt og fremtrædende et emne er i forhold til andre emner og det samlede
medieindhold.
Generelt set er dækningen af EU ikke særlig synlig på medlemslandenes dagsorden
(Peter & de Vreese 2004: 13). Flere undersøgelser nævner dog Danmark som et af de
medlemslande, der har mest EU-stof i medierne (Tjernström 2009: 81, Machill et al 2006: 70,
75, de Vreese 2003: 191, de Vreese et al. 2006: 488, Peter & de Vreese 2004: 13). Og det
selvom EU-stoffet kun udgjorde omkring syv procent af det samlede redaktionelle stof i fem
danske dagblade i 2001 (Ørsten 2005: 166). Til trods for den lave EU-dækning, viser
undersøgelser dog, at når EU bliver dækket, er dækningen prominent og synlig (Peter & de
Vreese 2004: 16), et aspekt som dette speciale også vil undersøge. I forhold til salience vil det
også være muligt at registrere udsving i EU’s generelle synlighed, ligesom det vil være muligt
at konstatere eventuelle ændringer i mediernes prioritering af de enkelte EU-emner. Dette er
ikke mindst interessant, fordi undersøgelsen foregår i et valgår, dermed er det muligt at følge
udviklingen i EU’s salience både i en rutineperiode og i en valgperiode, hvilket er i tråd med
litteraturen på området. Her skelner man ofte mellem netop valgkamp og rutineperioder, da
der er stor forskel på, hvordan EU dækkes af medierne i hverdagen og op til et valg.
Dækningen topper omkring valg, topmøder og andre store EU-begivenheder, mens EU-politik
dækkes marginalt i rutineperioder, hvor der hverken er topmøder, EU-afstemninger eller valg
(Peter & de Vresse 2004: 13, de Vreese et al 2006: 481).
Første forventning til analysen må således være, at EU-stoffet overordnet udgør en
relativ lille del af den samlede mængde redaktionelle enheder, men at EU-stoffet generelt har
en fremtrædende placering, når det dækkes. Samtidig forventes det, at EU vil være mest
synlig i medierne i perioder omkring topmøder, EU-afstemninger og valg til EuropaParlamentet, mens dækningen vil være lavere i rutineperioder.

2.3.3 EU-emner på dagsordenen
Er der EU-emner, som har lettere ved at finde vej til mediedagsordenen end andre? Det søger
følgende afsnit at afdække.

10

Robert Entman, der har beskæftiget sig med framingteori, tilbyder eksempelvis en sådan definition af salience. Denne
definition uddybes nærmere i framingafsnittet, se også Entman 1993, pp. 53.
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Dearing og Rogers peger på en række faktorer, der generelt kan siges at have særlig
indflydelse på, hvilke emner, der kommer på mediedagsordenen i USA. Det drejer sig om
såkaldte trigger events, real world-indicators, sociologiske normer og traditioner i
medieorganisationerne samt bestemte issue proponents (Dearing & Rogers 1996: 24-35).
Trigger events er begivenheder, som for alvor kan få det gule breaking news-skilt til
at blinke på nyhedsredaktionerne, nemlig krige, kriser eller katastrofer. Altså begivenheder,
der kalder på opmærksomhed og dermed sætter fokus på et bestemt emne, eksempelvis miljø,
klima eller krigsdeltagelse (Dearing & Rogers 1996: 40). Flere undersøgelser bekræfter dette,
bl.a. er der en tendens til, at EU-begivenheder såsom topmøder, nationale afstemninger og
valg til Europa-Parlamentet er med til at øge antallet af historier om EU i medlemslandenes
medier (Tjernström 2009: 82,87, de Vreese 2008: 140, Machill et al 2006: 77-78, Peter & de
Vreese 2004: 13). I forhold til det specifikke undersøgelsesår 2009 kan man således forestille
sig, at det, foruden valget til Europa-Parlamentet, vil være internationale og
grænseoverskridende begivenheder som finanskrisen, klimatopmødet og internationale
konflikter såsom konflikten mellem Gaza og Israel, der vil have en positiv indvirkning i
forhold til at bringe EU på mediernes dagsorden, da EU er en vigtig politisk aktør i sådanne
sammenhænge.
De såkaldte real world indicators er tal, statistik og fakta, der mere eller mindre
objektivt angiver graden af alvor eller risiko ved et socialt problem (Dearing & Rogers 1996:
28). Fra tid til anden støder man i nyhedsbilledet på sætningen: ”En ny undersøgelse viser…”
Her er det nye tal, ny viden eller nuancering af allerede kendt viden, der giver anledning til at
sætte et emne på dagsordenen. Real world indicators kan altså spille en rolle for, om et EUemne kommer på dagsordenen, men de gør det langt fra altid (Ibid: 29).
Dearing og Rogers peger også på, at sociologiske normer og traditioner i
medieorganisationerne spiller en rolle (Ibid: 25, 35). Eksempler på normer og traditioner er
selve journalist-uddannelsen, nyhedskriterier, genrer, kildevalg og ønsket om at være først
med det sidste. Især må nyhedskriterierne vurderes at have stor indflydelse på emnevalget,
idet de jo netop er kriterier for en god nyhedshistorie, der er interessant og relevant for
modtagerne. Samtidig giver kriterierne mulighed for redaktionelt at prioritere historierne ved
eksempelvis at vurdere, hvilken af de mulige historier der er mest væsentlig. De klassiske
nyhedskriterier i Danmark er: væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt
(Kramhøft 2003: 51-52). Et andet eksempel på normer og traditioner er måden, som de fleste
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medier er organiseret på, med en indlandsredaktion, en udlandsredaktion og en række
specialredaktioner såsom erhverv, kultur og uddannelse. Dette vil eksempelvis afspejle sig i et
dagblads sektionsstruktur. EU er svær at passe ind i denne ramme, da EU er en transnational
institution med indflydelse på alt lige fra erhvervsstof, forbrugerstof, rejsestof og udlandsstof
(Ørsten 2006: 108). Man kan derfor forestille sig, at historier om EU-emner, der passer ind i
mediernes strukturering af stofområdet, vil have lettere ved at komme på dagsordenen end
mere overordnede emner samt emner, der går på tværs. I den forbindelse er det også værd at
nævne, at mange medier stadig strukturerer sig efter nationalstatens grænser, hvilket også gør
sig også gældende i forhold til dækningen af EU (Tjernström 2009: 87, de Vreese 2008: 14,
Ørsten 2008: 151, Ørsten 2006: 110, Machill et al 2006: 78). Selv emner, som det kunne være
oplagt at dække i et transnationalt perspektiv, såsom uddannelse, immigration, landbrug og
indsættelse af militære tropper, er der en tendens til, at medierne dækker i et nationalt lys
(Pfetsch 2008: 30). Dog tyder enkelte undersøgelser på, at den nationale vinkling ikke er så
udtalt i danske medier (Ørsten 2008: 150), ligesom der også er tegn på en øget europæisk
demokratiforståelse hos medierne (Lund & Ørsten 2004: 16).
Årsagen til at medierne generelt har en tendens til at dække EU ud fra en national
kontekst, skal ifølge Ørsten (2006: 110) findes i nyhedskriteriet ’identifikation’, der
foreskriver, at borgeren skal kunne forholde sig til nyheden, relatere til den og identificere sig
med den. Identifikation handler i høj grad om geografisk, kulturel og social nærhed, men også
om konsekvenser for borgeren (Meilby 1996: 59-60, Kramhøft 2003: 66-70). Derfor skildres
EU ofte i forbindelse med sager, der allerede er på den nationale dagsorden eller i forbindelse
med kendte nationale aktører (Ørsten 2006: 11). I forhold til EU kunne man eksempelvis også
opnå identifikation og genkendelse ved at fokusere på borgernære emner, der har direkte
konsekvenser for den enkelte borger samt EU-sager, der specifikt retter sig mod Danmark og
danske forhold. Konkrete eksempler på sådanne sager kunne være et direktiv omkring øget
patientmobilitet i Europa, en forordning der forbedrer flypassagerers rettigheder eller krav om
beskyttelse af særlige naturområder i Danmark. Man kunne forestille sig, at medierne ville
prioritere disse konkrete og borgernære sager frem for mere overordnede strukturelle nyheder
om EU. Selv om danske medier tilsyneladende er mere åbne over for et transnationalt
perspektiv i deres mediedækning, tyder det altså på, at EU-sager stadig vil have en øget
chance for at komme på mediedagsordenen, hvis de kan relateres til nationale forhold, som
borgeren i forvejen er bekendt med og dermed let kan identificere sig med.
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Foruden gennemgangen af ovennævnte faktorer med indflydelse på
mediedagsordenen, giver en række undersøgelser af den danske og nordiske dækning af EU
(Ørsten 2005, Tjernström 2009) et indblik i, hvilke mere specifikke EU-emner medierne
dækker.
Tjernström har undersøgt EU-dækningen i fem nordiske aviser i løbet af nyhedsugen
(uge 46) i 2008. Undersøgelsen pegede på tre tværgående temaer, som gik igen i de fem
aviser. Første tema handlede om økonomien og finansmarkederne i Europa med fokus på
G20-topmødet i Washington og den globale finanskrise. Andet tema omhandlede EU’s
internationale engagement med udgangspunkt i ministermøder, relationen mellem EU og
Rusland samt konflikten i Congo. Tredje tema beskæftigede sig med klima, energi og
bæredygtig udvikling. Den konkrete sag, som dækningen primært tog udgangspunkt i, var en
energiredegørelse fra EU samt mere sekundært det, på undersøgelsestidspunktet, forestående
klimatopmøde i København (Tjernström 2009: 82-86). Tjernström konstaterer dog også en
række nationale særtræk i dækningen og påviser dermed mediernes tendens til at domesticere
EU-emner. EU-regler omkring udlændingepolitik knyttes i Danmark direkte til den nationale
praksis og den rolle, som dette emne spiller i indenrigspolitikken. Derudover nævnes de
danske EU-forbehold samt den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussens mulige
kandidatur til internationale topposter (Ibid: 87).
I en anden undersøgelse af fire danske dagblades dækning af EU i årene 1991, 1996
og 2001, konkluderes det, at det kun er få af EU’s mange politikker, der finder vej til
mediernes dagsorden. Men når EU’s politikker dækkes, er der typisk tale om den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den økonomiske politik. Blandt de mere bløde emner, er
det især miljøpolitikken, der synliggøres (Ørsten 2005: 182-183).
Der er altså et sammenfald mellem de to undersøgelsers resultater, nemlig at de EUemner, der ender på mediedagsordenen ofte omhandler økonomi og finans, EU’s
udenrigspolitik og internationale engagement samt klima og miljø.
En anden indikator for, hvorvidt et emne har sandsynlighed for at komme på den
nationale dagsorden er knyttet til de emner, der i forvejen er aktuelle i det pågældende land.
Begrebet issue linkage benyttes i forbindelse med EU-direktivers mulighed for at koble sig på
den nationale politiske lovgivning (Falkner et al 2004: 461). Alt efter om nationale politikere
opfatter direktivet som positivt eller negativt i forhold til den nationale dagsorden kan
implementeringen forsinkes eller fremskyndes. Denne logik fra den politiske dagsorden,

19

Marie Hauberg Pedersen (197271) & Marie Groth Andersen (197286) • Speciale, cand.public A • Syddansk Universitet • maj 2011

antages at kunne overføres til mediernes dagsorden og giver anledning til en forventning om,
at EU-sager, der relaterer sig positivt til en dansk politisk dagsorden, vil have flere fortalere
og dermed større sandsynlighed for at komme på mediedagsordenen. I 2009 kunne man
eksempelvis forestille sig, at klimatopmødet i København vil fremme omtalen af EU’s ageren
på klima- og miljøområdet, fordi mødet holdes i Danmark.
Opsummerende giver ovenstående anledning til at forvente, at de EU-emner som
kommer på mediedagsordenen er emner, som kan knyttes til en trigger event og/eller en real
world indicator. Samtidig må det forventes, at medieorganisationernes traditioner og normer
påvirker emne-valget, så det typisk vil være emner, der passer ind i dagbladenes
sektionsstruktur og lever op til nyhedskriterierne. Endeligt peger tidligere forskning på, at det
især er emner som økonomi, EU’s fælles udenrigspolitik samt miljø og klima, der præger
mediernes dækning af EU. Det er med andre ord disse emner, som forventes at være mest
synlige på dagsordenen over tid.

2.3.4 Issue proponents – hvem sætter EU på mediedagsordenen?
Selv om mediedagsordenen ofte er dominerende i forhold til både borgernes og politikernes
dagsorden, så er medierne ikke de eneste, der har indflydelse på, hvilke emner der kommer på
mediedagsordenen. Dearing og Rogers nævner en række andre aktører, der kan påvirke
indholdet i medierne, nemlig de såkaldte issue proponents, altså fortalere for en bestemt sag
eller et emne. I andre studier er disse fortalere blevet kaldt entreprenører (Hjarvard et al 2004:
2) og sponsorer (Gamson & Modigliani 1989: 6). Sidstnævnte prædikat har også givet navn til
selve den aktivitet, det er at forsøge at præge dagsordenen eksempelvis gennem pressepitch,
pressemeddelelser, pressekonferencer, demonstrationer m.m. – nemlig sponsoraktiviteter
(Gamson & Modigliani 1989: 6). Fortalere kan være enkeltpersoner eller grupper, der har
interesse i at bringe fokus på en bestemt sag. De spiller en stor rolle for, hvorvidt et emne
ryger til tops på dagsordenen og forbliver der i en længere periode. Det afhænger nemlig af
fortalerens evne til at generere nye oplysninger om emnet, så det derved beholder sin
nyhedsværdi og opretholder sin evne til at modstå konkurrencen fra øvrige emner og deres
respektive fortalere (Dearing & Rogers 1996: 3-4, Hjarvard et al 2004: 2).
Eksempler på fortalere er: Enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer, der
gerne vil have del i de fordele, der er ved at være i medierne, som for eksempel øget
synlighed eller troværdighed. Men journalister, borgere og ikke mindst politikere kan også
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være indflydelsesrige fortalere (Hjarvard et al 2004: 2, Gamson & Modigliani 1989: 6,
Dearing & Rogers 1996: 3).
Dearing og Rogers, der primært beskæftiger sig med agenda-setting i en amerikansk
kontekst, nævner to fortalere, der kan siges at have særlig stor indflydelse på
mediedagsordenen. På det politiske niveau er det især den amerikanske præsident, der har stor
indflydelse, mens Kongressens indflydelse er noget mindre (Ibid: 25). I Danmark må
statsministeren og i mindre grad den øvrige regering på samme vis være at betragte som
indflydelsesrige kilder og fortalere, idet de udgør det øverste politiske niveau. På det
redaktionelle niveau er det især prestigefyldte medier, som kan præge mediedagsordenen,
fordi øvrige medier skeler til og kopierer disse mediers vægtning og prioritering af nyheder og
kilder. Denne type agenda-setting kaldes også intermedial agenda-setting og kan føre til en
noget ensartet nyhedsdækning (Ibid: 35). I USA er det især The New York Times, der har
denne status som dagsordensfastsætter for de øvrige medier (Ibid: 31-33). I Danmark er der
dog ikke ét medie, der på samme vis som The New York Times kan siges at have særstatus
som dagsordensfastsætter. Men der er påvist en tendens til, at hvis ét medie tager en sag op, så
følger øvrige medier trop (Schultz 2007: 199). Det er dog tidligere påvist, at kvalitetsaviser
dækker EU mere en tabloidaviser, og derfor må anses for at være større issue proponents i
forhold til EU (Pfetsch 2008: 33).
Issue proponents varierer fra emne til emne. I forhold til EU er mængden af mulige
issue proponents stor, idet der er mange forskellige nationale såvel som internationale
interesser på spil i forbindelse med en politisk institution som EU – både politisk og
erhvervsmæssigt. Her fokuseres dog primært på politikere og den rolle, de som eliteaktører
spiller i forhold til at sætte EU på mediernes dagsorden. Ordet politiker er dog en bred
betegnelse, når det gælder en institution som EU, som er transnational og derfor omfatter både
politikere på et europæisk niveau og på et nationalt niveau. Grænsen imellem niveauerne er i
sagens natur ikke skarpt optrukket, da Ministerrådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet
er europæiske organer med nationale repræsentanter. I dette speciale fokuserer vi dog kun på
danske politikere. Mulige issue proponents er derfor: Regeringen og øvrige medlemmer af
Folketinget (MF) herunder EU-ordførere og medlemmer af Europaudvalget, de 13 danske
medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) samt kandidater til denne post, da undersøgelsen
finder sted i et EP-valgår, og endeligt den danske kommissær. Derudover kan tidligere
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fremtrædende folketingspolitikere og EP-parlamentarikere også tænkes stadig at blande sig i
debatten for at promovere en bestemt sag eller hjælpe en nyere politiker frem.
Ørsten har som nævnt undersøgt fire danske dagblades dækning af EU og
konkluderer, at de oftest anvendte kilder i forbindelse med EU er den danske regering,
Kommissionen og diverse danske interesseorganisationer. Samtidig er brugen af menige
danske MF’ere udbredt, og de foretrækkes frem for EU-ordførere og medlemmer af
Europaudvalget. Europa-parlamentarikerne scorer også relativt højt i forhold til den lave
pressedækning af Parlamentet (Ørsten 2005: 183-184). Godt nok er aktørerne her undersøgt
som kilder i medierne og kan derfor ikke nødvendigvis siges at være issue proponents, idet de
kan være ringet op for en kommentar af journalisten. Men resultatet stemmer overens med
Dearing og Rogers pointe om, at statsministeren og regeringen som issue proponents har stor
indflydelse på mediedagsordenen. Samtidig er det i tråd med tesen om mediernes
domesticering af EU-emner, idet identifikation er lettere at etablere, når læseren i forvejen
kender de politikere, der benyttes (Ørsten 2006: 107, 110).
Samlet set giver dette anledning til at forvente, at det især er regeringen og andre
fremtrædende MF’ere, samt til dels EU-parlamentarikere, der har indflydelse på
mediedagsordenen. Da undersøgelsen foretages i et valgår, vil det dog også være rimeligt at
antage, at EP-kandidater vil have større mulighed for at påvirke mediedagsordenen i tiden
omkring valget, da man kan forvente, at medierne vil finde det relevant at give borgerne et
indblik i, hvad kandidaterne står for op imod valget.

2.3.5 Opsummering
Samlet set giver ovenstående anledning til følgende forventninger til analysens resultater:
•

EU-stof udgør en relativ lille andel af det samlede redaktionelle stof. EU vil være
mest synlig i perioder omkring større EU-begivenheder eller trigger events.

•

EU-emner, som omhandler økonomi, EU’s fælles udenrigspolitik samt miljø og
klima vil præge mediernes dækning af EU. Samtidig vil EU-emner, der kan relateres
til emner, der i forvejen optager den nationale presse, have lettere ved at opnå
dækning.

•

De politikere, der primært optræder i mediernes dækning af EU, er regeringen og
andre fremtrædende MF’ere samt til dels EU-parlamentarikere. I valgperioden
forventes EP-kandidater også at spille en fremtrædende rolle.
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De faktorer, som er nævnt i det ovenstående, knytter sig primært til de ydre omstændigheder
omkring et emne. Men i forlængelse af ovenstående er det også interessant at undersøge,
hvordan danske politikere som eliteaktører med stor indflydelse – også på medierne - rent
faktisk framer EU, når de optræder i medierne. Medierne kan ikke siges at være eneansvarlige
for at sikre en offentlighed omkring EU. Både fordi medieoutput altid vil hænge sammen med
inputtet (Hopmann 2008: 18). Men også fordi medierne i høj grad er afhængige af, at der er
politisk vilje og evne til at skabe en nuanceret offentlighed omkring en så central politisk
institution som EU (Ørsten 2006: 117).

2.4 Framing
2.4.1 En kort teoretisk udredning
I det foregående afsnit er agenda-setting-teorien blevet udlagt som spørgsmålet om, hvilke
emner der kommer på dagsordenen, samt hvordan dagsordener kan influere på hinanden.
Dette niveau kaldes også dagordensfastsættelsens første niveau eller first order agendasetting. Inden for nyere agenda-setting-teori fokuserer man derudover på, hvordan emnerne på
dagsordenen så præsenteres og italesættes. Her er sprog og diskurser det centrale
omdrejningspunkt, og niveauet kaldes dagsordensfastsættelsens andet niveau, second order
agenda-setting.
Der er på mange måder sammenfald mellem second order agenda-setting og framing,
der netop beskæftiger sig med, hvordan man kan fremhæve særlige aspekter ved et emne for
at fremstille det på en bestemt måde. I den forbindelse er der delte meninger om, hvorvidt det
giver mening at operere med agenda-setting på første og andet niveau, frem for at skelne
mellem agenda-setting og framing. Her følger en kort redegørelse for de to begreber, samt
fastlæggelse af hvilket der benyttes i dette speciale.
Blandt fortalerne for agenda-setting på første og andet niveau finder man en af
begrebets opfindere, Maxwell McCombs. Fokus er stadig på transfer of salience, dvs.
overførsel af ’vigtighed’ fra eliter til borgere, men der skelnes nu mellem transfer of object
salience og transfer of attribute salience. Det første betyder, at medierne kan spore borgerne
ind på, hvad de skal tænke på, mens det andet betyder, at medierne kan spore borgerne ind på,
hvordan de skal tænke på et bestemt emne (McCombs & Ghanem 2001: 69). Ifølge denne
tankegang findes der således ikke kun en dagsorden for objekter – til hvert objekt knytter der
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sig også en dagsorden over særlige karakteristika, der anvendes til at beskrive objektet.
Dagsordenen for karakteristika er således underlagt objekt-dagsordenen (Ibid: 68), og denne
rangordning af karakteristika kan altså også overføres fra medier til borgere.
Fordelen ved denne måde at anskue agenda-setting på er ifølge forfatterne, at man
kan opnå en helhedsforståelse for, hvordan mediernes verdensbillede er konstrueret, og
hvordan offentligheden konstruerer et svar på dette billede. Samtidig udgør de to niveauer
inden for agenda-setting en samlet teoriramme (McCombs & Ghanem 2001: 68).
Denne skelnen og fordelene ved den er langt fra alle forskere enige i. Nogle har
ligefrem kaldt det for en kolonisering af framing-begrebet, når man forsøger at indlemme
framing-begrebet under agenda-setting (Maher 2001: 83, 90). Michael Maher er således
blandt fortalerne for, at agenda-setting og framing skal betragtes som to uafhængige teoretiske
rammer, som dog har flere lighedspunkter (Ibid: 92). Han peger blandt andet på, at forskere
inden for henholdsvis agenda-setting- og framing-litteraturen har forskellige opfattelser af,
hvad et frame er. Fortalere for second order-agenda-setting ser et frame som ét blandt mange
karakteristika ved det objekt, der beskrives, og der er ikke fokus på hverken afsender eller
kontekst. Framing-teoretikere ser derimod et frame som en samlet organiserende idé
konstrueret af ophavsmanden til udtalelsen, således at der er en sammenhæng mellem
delelementerne i en tekst og kommunikatørens overordnede verdensanskuelse. Konteksten og
afsenderen spiller altså typisk en langt større rolle for framing-teoretikere end for agendasetting-teoretikere (Maher 2001: 86-88).
I dette speciale vil vi ikke anvende begrebet second order-agenda-setting, men
skelner i stedet mellem agenda-setting og framing som to selvstændige teoretiske rammer,
som dog supplerer hinanden. Denne opdelte struktur komplementerer undersøgelsens
problemstilling og struktur bedst muligt, idet både de teoretiske forventninger og det
empiriske materiale behandles i to dele, der knyttes stærkt til de to forskellige begreber og
studierne heraf. Samtidig giver brugen af framing-begrebet mulighed for en fyldestgørende og
nuanceret analyse af de aktører, som er centrum for opgaven, nemlig politikerne og deres
ytringer. Endelig er framing-begrebet det mest anvendte inden for litteraturen omkring EUstoffet og giver dermed mulighed for at sammenligne vores studium med andre relevante
undersøgelser på området.
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2.4.2 Rundt om framing-begrebet
I anden halvdel af den kvantitative analyse undersøges det, hvordan danske politikere framer
EU, når de optræder på den danske mediedagsorden. Selve framing-begrebet omhandler som
skitseret ovenfor netop den måde, hvorpå kommunikatører kan forme befolkningens
holdninger ved at vinkle eller italesætte begivenheder eller sager på bestemte måder (de
Vreese 2005: 51). Dermed relaterer begrebet sig både til indholdet af forskellige ytringer samt
effekten af denne framing, og de Vreese taler da også for at forstå framing som en proces, der
inkluderer både medieproduktion, medieindhold og mediebrug, og som analytisk kan inddeles
i kategorierne frame-building, frame-setting og frame-consequences (de Vreese 2005: 52).
I dette speciale undersøges udelukkende de første to led i processen, nemlig hvordan
politikerne framer EU-historier i de nationale medier, idet en kortlægning af disse frames er
en forudsætning for at undersøge effekterne af den. Alligevel skal der dog indledningsvis
knyttes et par bemærkninger til effekterne af at frame, idet det rummer præmissen for, hvorfor
det overhovedet er interessant at beskæftige sig med. I en række studier – ofte eksperimenter
– er det påvist, at framingen af et emne kan have stor effekt på befolkningens holdning dertil
(se fx Druckman 2001, Nelson et al 1997, Iyengar 1991, Slothuus 2007). Ved effekt forstås i
denne sammenhæng det faktum, at afsenderens fokus på bestemte overvejelser får
modtageren til at fokusere på netop disse overvejelser, når han skal danne sin holdning
(Druckman 2001: 1042). Denne proces er som oftest operationaliseret som mediernes
framing-effekt på borgerne. I et klassisk studium af Nelson, Clawson og Oxley påvises det
eksempelvis, at framingen af et KKK-møde som enten et forsvar for ytringsfrihed eller som
en anledning til vold i gaderne har stor indflydelse på, hvordan testpersonerne vurderer
begivenheden (Nelson et al 1997). Samtidig er det i flere nyere studier slået fast, at der i hvert
led af framing-processen kan optræde modererende og medierende faktorer. Eksempelvis er
afsenderens troværdighed en af de vigtigste modererende faktorer for en succesfuld framing
(Druckman 2001) ligesom framets styrke og hyppighed (Chong & Druckman 2007). Også
modtagerens politiske opmærksomhed, viden, prædispositioner (Zaller 1992) samt oplevede
issue importance (Lecheler et al 2009, Druckman & Nelson 2003) spiller en rolle for effekten.
Og sidst, men ikke mindst, foregår framing aldrig i en lufttæt boble, hvorfor konteksten og
eventuelle counter-frames også kan have betydning som moderator (Chong & Druckman
2007).
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Mens mediernes magt over framingen af et emne er nøje undersøgt i adskillige
studier, også i EU-sammenhæng, gør det samme sig ikke gældende for en række lige så
centrale aktører på området; politikerne. Det er opsigtsvækkende, at netop de folkevalgtes
framing af EU ikke er undersøgt nøjere, og der lægges da også i flere studier op til, at dette
bør være det næste skridt i framingforskningen (de Vreese 2005: 59). Politikerne er netop
centrum for framinganalysen i dette speciale, men da der ikke forelægger tilsvarende studier
af politikernes framing, bliver forventningerne hertil hentet i studier af mediernes framing,
idet det antages, at de samme mekanismer gør sig gældende i framingprocessen, uanset hvem
der udtaler sig.
På baggrund af effektstudierne kan man altså indledningsvist konkludere, at
politikernes framing har en effekt på befolkningen og dermed vælgerne, og at politikerne
antageligt må ønske at frame deres budskaber i en bestemt retning. Denne antagelse
underbygges empirisk af det stigende antal af kommunikationsmedarbejdere og spindoktorer,
som ansættes for blandt andet at fremme bestemte frames over andre (Hansen 2007: 32).
Hvordan politikerne konkret kan frame et emne, fremstilles i næste afsnit, hvor der også
fastlægges en definition af framingbegrebet, som ligger til grund for analysen i dette speciale.

2.4.3 En definition
Nyere studier viser, at framing-effekten hovedsageligt består i, at borgerne opsøger forskellige
eliter, som de finder troværdige, hvorefter de overtager disse eliters framing af et givent emne
og gør den til deres egen (Druckman 2001: 1045). Dette betyder også, at der kan være
modstridende frames på spil, og at det er små nuancer, der kan gøre forskellen i forhold til at
påvirke en modtager. Hvor små nuanceforskelle, der skal til, for at man kan tale om forskellig
framing, har været til diskussion siden framing-forskningens begyndelse (de Vreese 2005:
51). Nogle forfattere har således anvendt begrebet i en særdeles smal definition, hvor framing
udelukkende henviser til dét at foretage simple ændringer i eksempelvis ordlyden af et
spørgsmål, hvorved publikum får fremlagt samme information, men på to forskellige måder.
De fleste forskere lægger dog op til en bredere anvendelse af begrebet, der indebærer, at
framing henviser til hele den organiserende idé bag en fremstilling, eksempelvis essensen af
en sag, som den bliver fremlagt i en nyhedshistorie (Ibid: 53).
Inden for sidstnævnte gruppe er det især Robert Entmans forståelse af framingbegrebet, som har været udbredt. Han definerede i 1993 framing således: “To frame is to
select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating
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text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral
evaluation, and/or treatment recommendation” (Entman 1993: 52). Hermed udpeger han også
de to egenskaber, som framing overordnet handler om; udvælgelse og salience. Udvælgelse
forstået på den måde, at kommunikatører hele tiden foretager bevidste eller ubevidste til- og
fravalg af et emnes aspekter, hvorefter teksten præges ”[…] by the presence or absence of
certain keywords, stock phrases, stereotyped images, sources of information”. Og salience
forstået på den måde, at et frame ”[…] highlights some bits of information about an item”
(Ibid: 53). Når et bestemt aspekt af et emne gøres mere synligt, øger det herefter
sandsynligheden for, at modtagerne opfatter denne information og lagrer den i hukommelsen.
Den brede forståelse af framing-begrebet benyttes også i dette speciale, idet det
antages, at politikerne som følge af medialiseringen af politik søger at anlægge én bestemt
vinkel, når de udtaler sig i danske medier (Kramhøft 2003: 195). Samtidig udgør
undersøgelsens empiri en kommunikationssituation, der knytter an til politiske argumenter,
journalistiske normer og sociale diskurser, hvorfor det anses for utilstrækkeligt at benytte
framing i en smal version forstået som ”ordlyden af spørgsmål”. I dette speciale arbejdes
således ud fra den definition af framing, som fremlægges i de Vreese 2005, idet definitionen
er blevet til på baggrund af en opsamling af mange foreløbige definitioner i diverse studier og
samtidig rummer den bredde, som kræves i forhold til specialets analyse. Et frame bliver
dermed i det følgende forstået som: ”[…] an emphasis in salience of different aspects of a
topic” (de Vreese 2005: 53).

2.4.4 Forventninger til framing-analysen
Så vidt den overordnede definition af framing. Begrebet kan imidlertid deles op i flere
underbegreber, som kan være med til at strukturere de teoretiske forventninger til analysen.
En af de væsentligste typologier er forskellen mellem issue frames og generiske
frames. Issue frames lægger, som navnet antyder, op til at undersøge frames, der kun er
relevante i forhold til bestemte emner eller begivenheder. Dette er eksempelvis tilfældet i
nyhedshistorier om enkeltstående tilfælde à la ”4-årig bidt af kamphund” eller i studier af
specifikke emner som Intifadaen (de Vreese 2005: 55). I sådanne studier identificeres frames,
som er fremherskende i forhold til netop en bestemt sag. I modsætning hertil står generiske
frames, der fokuserer på strukturelle forhold, eksempelvis iboende træk ved de journalistiske
konventioner eller ved selve dækningen af politik (de Vreese 2005: 55). Vigtige studier inden
for dette felt er eksempelvis Semetko og Valkenburgs identifikation af fem overordnede
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nyhedsframes (Semetko & Valkenburg 2000), eller Cappella og Jamiesons undersøgelse af
strategisk framede nyheders indflydelse på politisk kynisme (Cappella & Jamieson 1997).
Da dette speciale ønsker at tegne et overordnet billede af, hvordan politikerne
fremstiller EU i danske medier, vil der i det følgende blive knyttet an til studier af generisk
framing. EU kan på sin vis betegnes som et bestemt issue og dermed lægge sig op ad issuestudier, men i denne analyse tages der netop ikke udgangspunkt i én bestemt EU-sag, men i en
bred vifte af sager for at kunne sige noget generelt om framingen af EU som stofområde. At
anskue materialet fra en issue-specifik vinkel ville derfor være at indskrænke
analysepotentialet.
I forlængelse af ovennævnte sondring lægger Iyengar op til at skelne yderligere
mellem frames, der kan rubriceres under kategorien generiske frames, idet han opererer med
episodiske og tematiske frames (Iyengar 1991: 2, 14). Hvor episodiske frames beskriver
nyhedshistorier, som favoriserer en isoleret forståelse af et emne og anser dem som
indskrænkede til enkeltstående begivenheder eller hændelser, lægger tematiske frames op til
en bredere fortolkning af et tema, idet det sættes ind i en større kontekst (de Vreese 2005: 56).
Ifølge Iyengar lægger nyhedsmediers organisering og normer op til at fremme en episodisk
framing af en sag, og da vi tidligere har fastslået, at politikerne i høj grad må arbejde på
mediernes præmisser, når de vil fremlægge en sag, antages dette også at gøre sig gældende for
politikernes framing. Dette antages ydermere at være særligt fremtrædende inden for framing
af EU-stoffet, idet et af de væsentligste kritikpunkter, når det gælder mediedækningen af EU,
går på, at der mangler dybde, perspektiv og kobling til større sammenhænge (Ørsten 2005:
239). Første teoretiske forventning til dette speciales framing-analyse lyder således, at de
danske politikere i overvejende grad vil anlægge en episodisk framing af EU-sagerne.
I forlængelse af den omtalte medialisering af politik undersøger dette speciale også
udtalelser i forhold til nyhedskriterierne, som er en anden vigtig udvælgelsesramme for
journalister. Kriterierne for, hvad der gør en historie god og dermed får medierne til at bringe
den, varierer fra land til land, ligesom det er umuligt at lave fuldstændige lister over gældende
nyhedskriterier (Harcup & O’Neill 2001). I Danmark opererer man dog som nævnt tidligere
normalt med fem kriterier; væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt
(Kramhøft 2003: 51). Tesen i dette speciale er således, at politikerne – bevidst eller ubevidst –
forsøger at give deres udtalelser et twist, så de lægger sig op ad et bestemt nyhedskriterium
for på den måde at øge sandsynligheden for at komme på mediedagsordenen. Især forventes
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det, at politikerne vil forsøge at slå på konfliktkriteriet. For det første fordi mediernes arbejdsog tidspres ofte betyder, at journalisterne ikke har tid til eller mulighed for at undersøge en
given sag til bunds eller finde alternative vinkler, før det publiceres (Elmelund-Præstekær &
Wien 2006: 56). Dette betyder, at klare, kontante budskaber ofte favoriseres over indviklede
betragtninger, som det tager længere tid for journalisten og læseren at bearbejde. En konflikt
er nem at opridse, der er saft og kraft i citaterne, og det er nemt for medierne at formidle
videre (Kramhøft 2003: 57). For det andet viser flere studier, at konflikt og uenighed antages
at øge mediedækningen på et emne som EU, som i forvejen af mange medier opfattes som et
non-issue (Peter & de Vreese 2004: 7). Denne tendens forventes ligeledes at intensiveres
under en valgkamp, som den der i 2009 var til Europa-Parlamentet. De fleste hidtidige
undersøgelser er foretaget under en valgkamp, og det er påvist, hvordan medierne her som
oftest anlægger en såkaldt game-frame i deres dækning, hvilket vil sige, at kontroverser,
drama og negativitet blandt kandidaterne fremmes (Schulz & Zeh 2005: 387, de Vreese 2003:
195), samt at de politiske partier forsøger at anlægge kampagnestrategier, der lever op til
denne dækning (Schulz & Zeh 2005: 389). Da valget til Europa-Parlamentet i litteraturen
anses for at være en såkaldt second order election og dermed ikke tiltrækker så meget
opmærksomhed fra hverken befolkning eller medier, forventes forskellen på brugen af
konfliktkriteriet i forhold til valgkamp og ikke-valgkamp dog ikke at være så stor, som hvis
der havde været tale om et nationalt valg (de Vreese et al 2006: 480). Med det stærke fokus på
konflikt spås kriteriet ’væsentlighed’ ringere chancer for at slå igennem (Tjernström 2008:
89).
At EU-stof normalt ikke står højt på den journalistiske dagsorden antages også at
afspejle sig i politikernes udtalelser på anden vis. Adskillige studier viser således, hvordan
nationale medieorganisationer ofte tillægger et nationalt eller et regionalt spin til framingen af
nyhedshistorier om EU (de Vreese 2005: 59). Dette spin kaldes inden for journalistikken også
for vinkling og omhandler det perspektiv, som anlægges i en specifik artikel, tv-indslag e.l.,
og som er styrende for hele udfoldelsen af historien (Kramhøft 2003: 208). Den såkaldte
domesticering af EU-nyheder har også vist sig at gøre sig gældende i Danmark (Tjernström
2009: 88). Hvor man inden for agenda-setting-teori peger på, at det typisk er nationale
politikere, der udtaler sig i historier om EU, ser man inden for framing-teorien en tendens til
at nationale aktører tillægger EU-emner en national vinkling (de Vreese et al 2006, de Vreese
2008). Dette sker ikke mindst, fordi politikerne skal vælges i nationalstaterne, hvilket får dem
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til at frame deres krav og ønsker som et udslag af den fælles nationale interesse (Hooghe &
Marks 2008: 22). Den primære teoretiske forventning lyder altså, at EU-sager hovedsagligt
tillægges en national vinkling af danske politikere. Denne forventning bør dog nuanceres lidt i
forhold til en anden vigtig variabel, nemlig hvilket emne der er tale om. Således er det påvist,
at der er forskel på graden af europæisk debat, alt efter hvilket emne der er tale om (Pfetsch
2008: 30). Pfetsch udvælger på forhånd syv emner, som varierer på institutionsniveau samt
graden af national og europæisk governance, og kommer frem til, at der er stor forskel på
framingen af EU i forhold til emnets karakter. Emner som monetær politik og europæisk
integration bliver således uundgåeligt framet mere europæisk end emner som pension og
uddannelse, fordi der er forskel på, hvor den primære beslutningskompetence ligger. Emner
synes altså at være en vigtig variabel, som også bør indgå i framinganalysen.
Endelig er det i flere studier blevet undersøgt, hvilken tone der bliver anlagt i forhold
til EU. Konklusionen er som oftest, at EU overvejende hverken bliver framet positivt eller
negativt, men omtales neutralt. I de tilfælde hvor EU alligevel bliver omtalt med værdiladede
udtryk, er der tendens til en negativ framing (de Vreese et al 2006: 495, Schulz & Zeh 2005:
403). Det forventes også at gøre sig gældende her. Om EU bliver omtalt neutralt eller
normativt har stor betydning i forhold til at mobilisere befolkningen omkring emnerne (de
Vreese et al 2006: 483) - også selvom framingen er negativ. Samtidig er det bevist, at
italesættelsen af EU med enten et konfliktframe eller et fordelsframe påvirker graden af støtte
til projektet (Peter & de Vreese 2004, de Vreese 2003, de Vreese 2005 samt Vliegenthaart et
al 2008), samt at der er en sammenhæng mellem politisk kommunikation omkring EU og
graden af europæisk identitet hos borgerne (Pfetsch 2008: 24).

2.4.5 Opsamling og oplæg til metode
Der foreligger altså adskillige teoretiske forventninger til vores undersøgelse af danske
politikeres EU-framing. De studier, som forventningerne udspringer af, har alle beskæftiget
sig med mediernes framing, hvorfor dette speciale allerede i udgangspunktet bidrager med en
ny vinkel på framingen af EU-stof ved at kigge på politikerne. Samtidig står det dog fast, at
politikken i høj grad er blevet medialiseret, således at forventningerne fra medieframingen her
overføres til også at gælde for politikerne.
De overordnede forventninger til framinganalysen lyder således:
•

Politikerne anlægger hovedsagligt en episodisk framing frem for en tematisk framing
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•

Politikerne bejler som oftest til nyhedskriteriet ’konflikt’, mens nyhedskriteriet
’væsentlighed’ kun vil forefindes i ringe grad

•

Politikerne vil i høj grad anlægge en national vinkling på EU-sager, dog med stor
variation i forhold til hvilket emne de snakker om

•

Politikerne vil for det meste omtale EU i neutrale vendinger. I det omfang, de
anlægger en vurdering af EU, vil denne overvejende være negativ.

Ovenstående spørgsmål er alle vigtige indikatorer på, hvilket billede politikerne – via
medierne – sender ud til borgerne, og hvilket billede der dermed er udgangspunktet for den
demokratiske debat omkring EU. I forlængelse heraf vil det således være muligt at udfolde en
normativ diskussion om, hvorvidt framingen har betydning for befolkningens holdning
og/eller opbakning til EU som projekt.
Hvordan de teoretiske forventninger vil blive undersøgt, beskrives nærmere i det
følgende metodeafsnit. Her skal blot nævnes, at hidtidige studier har anlagt både induktive og
deduktive tilgange til emnet. Ved en induktiv tilgang findes der frem til interessante frames
undervejs i arbejdet med at analysere det givne materiale, mens man ved en deduktiv tilgang
undersøger frames, som er defineret og operationaliseret på forhånd (de Vreese 2005: 53). I
denne kvantitative framing-analyse vil vi hovedsagligt gå induktivt til værks og finde
teksternes fremtrædende frames ved at kigge på bestemte ord og vendinger og dermed
identificere stereotype billeder eller sætninger, der styrker én side af sagen frem for anden.
Denne metode lægger sig således tæt op ad de definitioner, som i ovenstående er blevet
præsenteret af Entman og de Vreese (Entman 1993: 53, de Vreese 2005: 53).
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3. Metode
Specialets problemformulering besvares indledningsvist med udgangspunkt i kvantitativ
metode i form af en indholdsanalyse. Analysen inddeles i to dele, som modsvarer teoridelen.
Først undersøges mediernes dagsorden på baggrund af de 1879 artikler, derefter undersøges
politikernes framing i de i alt 775 politikerudsagn, der forefindes i den samlede
artikelmængde.
De resultater, som opnås på baggrund af de kvantitative analyser, giver et bredt og
generelt indblik i, hvilke EU-emner der bliver en del af den danske mediedagsorden samt
danske politikeres framing af disse emner. Men for at øge forståelsen for problemstillingen,
vil de tendenser, som de kvantitative analyser peger på, senere blive genstand for en kvalitativ
analyse i form af en retorisk tekstanalyse. Pointen ved denne fremgangsmåde er, at vi derved
kan skaffe os et indblik i, hvilke sproglige elementer og retoriske virkemidler der understøtter
politikernes framing af EU. Man kan med andre ord sige, at den kvantitative del af analysen
behandler problemstillingen i bredden (horisontalt), mens den kvalitative del går i dybden
(vertikalt). Selvom der anvendes to metoder i analysen, er det dog den samme empiri, der
ligger til grund for alle analyser. Her følger først en nærmere præsentation af, hvilke
parametre der har gjort sig gældende for udvælgelsen af specialets empiri.

3.1 Udvælgelse og afgrænsning af empiri
Den danske mediedagsorden er et vidt begreb i dag, hvor betegnelsen medier dækker over alt
lige fra dagblade, tv og radio til internet, blogs, sociale medier og computerspil. Derfor er det
nødvendigt at afgrænse den del af mediebilledet, vi refererer til i dette speciale. Tidligere
forskning inden for feltet har primært beskæftiget sig med dagblade og tv, og for at kunne
sammenligne denne undersøgelses resultater med tidligere resultater er det oplagt også at
vælge en af disse medietyper.

3.1.1 Valg af dagblade
Valget er faldet på dagblade, fordi dagbladene stadig producerer langt de fleste
originalnyheder og således stadig befinder sig øverst i den journalistiske fødekæde. Selvom
både radio og tv de senere år har øget deres egenproduktion at originalnyheder, var andelen af
selvstændigt produceret nyhedsindhold i 2008 på 71 procent for dagblade, mens tv lå på 12
procent (Lund & Willig 2009: 9-10). Dermed må dagblade stadig betragtes som den primære
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generator af nyheder – herunder også nyheder om EU. Dagbladene er altså stadig en
dagsordenfastsættende faktor i nyhedsverdenen, og findes nyhederne om EU ikke i
dagbladene, vil det være rimeligt at antage, at de heller ikke findes på tv eller på radio.
En række undersøgelser viser, at der er forskel på, hvordan de enkelte avistyper
dækker EU. Blandt andet at tabloidpressen har mere fokus på politisk spil end de øvrige
dagblade, der fokuserer på politisk substans (Lund & Ørsten 2004: 12). Tabloidpressen er
også blevet sat i forbindelse med en mere EU-skeptisk holdning end såkaldte kvalitetsaviser
(Pfetch 2008: 33). Derfor er det oplagt at vælge et udsnit af danske dagblade, der netop
repræsenterer denne forskel. Valget er derfor faldet på de landsdækkende dagblade JyllandsPosten og Politiken samt den landsdækkende tabloidavis11 B.T. Dagbladene repræsenterer et
bredt udsnit af det danske dagbladsmarked både hvad angår politisk observans, geografisk
udbredelse og fokusområder. Jyllands-Posten er et liberalt dagblad med fokus på økonomi og
erhverv, mens Politiken er et socialliberalt dagblad med fokus på kultur. B.T. har ikke oplyst
nogen specifik politisk observans, men har fokus på sport, underholdning og forbrugerstof.
Dermed har B.T. i høj grad fokus på emner, der er tæt på borgeren, mens Jyllands-Posten og
Politiken har fokus på emner af mere abstrakt og tematisk karakter.
At anvende artikler som empiri er uproblematisk i forhold til agenda-settinganalysen, mens der i forhold til framing-analysen af politikerne kan være en ulempe ved dette
empirivalg. De udsagn, der anvendes, vil uundgåeligt være medieret af medierne, herunder
journalisterne. Metodisk anbefales det at benytte sig af data, som er så tæt på det oprindelige
udsagn som muligt – ikke mindst ved kvalitativ analyse (Dahler-Larsen 2002: 39, Holme &
Solvang 1996: 93). I den forbindelse kunne det være nærliggende eksempelvis at benytte sig
af politikernes blogs, facebook-opdateringer eller artikler, hvor ordene populært sagt kommer
fra hestens egen mule. Problemet ved dette er dog, at politikernes blogs eller facebookopdateringer langt fra altid når ud til en større offentlighed og derfor ikke kan virke
dagsordensfastsættende på en særlig stor mængde borgere. MEP Morten Løkkegaard (V) har
eksempelvis blot 1252 fans på facebook, mens 2462 ”synes godt om” MEP Dan Jørgensens
(S) profil. Og selvom der er højdespringere som MF Villy Søvndal (SF), der har 73.032 fans
på facebook og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med 46.351 fans12, så havde JP til
sammenligning i første halvår af 2010 et oplag på 111.796, Politikens tal lå på 102.619 i
11

Tabloidavis refererer her ikke til formatet, men til indholdet, da Jyllands-Posten på undersøgelsestidspunktet var gået fra
broadsheetformat til tabloidformat.
12
Tallene er hentet fra de respektive politikeres facebook-profiler d. 1. december 2010
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samme periode, og tallet for B.T. var 68.37213. Dermed når dagbladene stadig ud til en større
offentlighed end politikernes respektive profiler på de sociale medier. Samtidig er det muligt
for de medierede nyheder i dagbladene at blive til nyheder i andre medier såsom radio og tv.
Ved at undersøge politikernes framing, som den kommer til udtryk i danske dagblade,
beskæftiger vi os altså med den politiske framing, som et stort udsnit af den danske
offentlighed møder via nyhedsmedierne. Ud over det redaktionelle stof rummer dagbladene
også en mængde debat- og kronikstof, og selvom disse indlæg også bearbejdes redaktionelt,
er det rimeligt at antage, at ordlyden her er i overensstemmelse med kildens oprindelige
udkast. Hvad angår det redaktionelle stof, kan politikernes udsagn naturligvis have været
udsat for stramning, forkortelse eller anden redigering, men det er rimeligt at formode, at
udsagnet stadig stemmer overens med kildens holdning, idet det er en journalistisk grundregel
at citere kilden korrekt og loyalt, omend ikke nødvendigvis ordret (Meilby 1996: 220-221).

3.1.2 Afgrænsning af periode
Den sidste afgrænsning af empirien gælder perioden. Her er det tilstræbt at få så nye tal som
muligt, og derfor er valget faldet på 2009. Undersøgelsesperioden omfatter hele 2009 fra 1.
januar til 31. december, hvilket er en fordel rent metodisk, da det er et afsluttet år politisk og
mediemæssigt. Perioden er undersøgt ved at analysere mediedækningen på alle lige datoer.
Dette giver et omfangsrigt indblik i mediernes dækning i hele 2009. Samtidig begrænser det
materialet på en måde, så det stadig er realistisk at fange de EU-emner, der har været på
dagsordenen i årets løb, idet det antages, at et EU-emne typisk vil sprede sig over flere dage
for at have en klar dagsordensfastsættende karakter. Af samme grund blev det fravalgt kun at
udvælge hver anden uge, idet man dermed ville risikere, at et emne ville undslippe vores
søgning og dermed svække undersøgelsen. Valget af hver anden dag indebærer selvfølgelig
den mulige fejlkilde, at enkelte, relevante sager alligevel ikke bliver en del af datagrundlaget,
men vi betragter den sandsynlighed for at være lille. Vi vurderer altså, at det metodiske valg
ikke vil rykke ved undersøgelsens konklusioner.
Ved at holde fast i et helt år som analyseperiode kan vi endvidere kontinuerligt følge
udviklingen over tid. Det kan især blive interessant at se, hvordan et EU-emne udvikler sig på
dagsordenen, samt om der er sammenfald med store begivenheder i året. Samtidig er det
muligt at sammenligne med EU’s egen beretning for 2009 og derved undersøge, om EU's
prioritering af emnerne stemmer overens med mediedagsordens prioritering.
13

Tal fra Dansk Oplagskontrol hentet d. 1. december 2010
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3.1.3 Søgeprocessen
Analysens datagrundlag er fundet via søgning på Infomedia efter særligt opstillede kriterier.
Denne fremgangsmåde er valgt, efter at den proces, vi oprindeligt havde planlagt for
dataindsamlingen, blev forkastet.
I udgangspunktet var planen at gå manuelt til værks og læse de udvalgte aviser
igennem på mikrofilm frem for at foretage en Infomedia-søgning. Dette skete i høj grad med
henvisning til en oprindelig tese om, at danske politikere har et incitament til ikke at nævne
EU, hvis de i stedet selv kan tage æren for en EU-sag, der er en potentiel indenrigspolitisk
vindersag. Derfor anså vi det for at være metodisk besværligt at udforme en søgestreng i
Infomedia, der kunne fange alle relevante artikler, for hvad skulle vi søge på for at finde en
EU-sag, hvor EU ikke bliver nævnt? Efter at have analyseret de første 15 avisudgaver på
mikrofilm kom vi dog frem til, at dette meget tidskrævende arbejde ikke modsvarede de
gevinster, vi ville få ud af det, i forhold til at lave en Infomedia-søgning. For det første var det
umådeligt svært at vurdere, hvorvidt en sag ’oprindeligt’ stammede fra EU, hvis EU eller
Europa ikke blev nævnt. For eksempel kan artikler om klima og finanskrisen ligeså godt være
afledt af en større, global dagsorden eller en national idé, som tilfældigvis er opstået på
samme tid som i EU. Denne tvivl betød, at vi i flere tilfælde måtte lave en normativ vurdering
af artiklerne, hvilket var uholdbart. For det andet rykkede vores fokus sig undervejs, så det
ikke længere gik på, hvad politikerne ikke siger om EU, men mere hvordan de taler om EU.
Dette undersøges i anden halvdel af analysen via variable i kodeskemaet, hvor vi koder for
eksempelvis tone og vinkling.
Den manuelle gennemgang bidrog dog med et overblik over relevante søgeord til en
søgestreng i Infomedia. Den afhængige variabel, EU-omtale, bliver således målt på, om ’EU’,
’EF’, ’Europa’, ’europæisk’ eller afledninger af disse ord er nævnt i artiklen. Ordene vurderes
at være udtømmende i forhold til at dække EU på specifikt og generelt plan og inkluderer
også andre sager med tilknytning til Europa. Mindst ét af søgeordene skal være til stede i
artiklen, og anmeldelser og rejsestof er sorteret fra. Ifølge Infomedia fremkommer der med
denne søgestreng 15.952 artikler i hele 2009 (både lige og ulige datoer). Dette materiale er alt
for omfattende, og vi har derfor som nævnt valgt kun at medtage de lige datoer. Derudover er
datagrundlagets omfang begrænset ud fra følgende kriterier:
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•

Artikler fra første sektion er medtaget fra alle aviser. Derudover er artikler fra
følgende sektioner fra hver avis udvalgt. I Politiken er anden sektion ”Kultur” til
hverdag samt ’Debat’ om søndagen udvalgt. I Jyllands-Posten er
’Erhverv&Økonomi’ til hverdag samt ’ErhvervsWeekend’ i weekenden udvalgt.
B.T.’s anden sektion er medtaget, de dage den udkommer.

•

Stofområderne sport, rejser, navnestof og bilstof er udeladt.

•

Der skal være tale om et utvetydigt EU-relateret emne, dvs. et emne, der er nævnt i
beretningen, eller en tilsvarende substantiel sag på den politiske dagsorden eks.
Danmarks EU-forbehold eller Metock-dommen.

•

Ved EU-emner, som er nævnt i beretningen, men som har meget global karakter, eks.
klima, internationalt samarbejde eller finanskrisen, medtages artikler kun, hvis EU
optræder som en selvstændig aktør, eks. via en udtalelse eller holdning fra en EUofficial eller et EU-organ.

•

Fremtidige EU-forslag og ønsker til EU medtages ikke – eks. hvis en dansk politiker
i fremtiden vil tage en sag op i EU-regi. Begrundelsen for dette er, at disse ytringer i
sagens natur endnu ikke er blevet til en konkret EU-sag.

•

Sammenligninger à la: ”den største i EU” eller ”DK er det land i EU, der har det…”
samt artikler, der udelukkende bygger på statistik fra for eksempel Eurostat,
medtages ikke.

•

Hvis EU kun indgår i en faktaboks, medtages artiklen ikke.

•

Noter med rubrikken ”note” i JP eller ”citater” i Politiken er ikke medtaget.

Denne manuelle gennemgang har ført til et endeligt datamateriale på 1879 artikler, hvilket må
siges at være et solidt grundlag at foretage konklusioner på baggrund af, og tilstrækkeligt til at
kunne generalisere til den samlede danske mediedækning af EU.

3.1.4 Afgrænsning af aktører
Analyseobjektet udgøres således i agenda-setting-delen af artikler, mens det i framingdelen
udgøres af danske politikeres udsagn i disse artikler. Ved danske politikere forstår vi de 179
medlemmer af Folketinget (MF), de 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP),
danske kandidater til EP og vores EU-kommissær. Aktørerne i denne analyse er altså
afgrænset til politikere, og ikke politiske aktører, der udtaler sig på baggrund af eksempelvis
en interesseorganisation.
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For at kunne adskille politikernes framing fra mediernes framing er det politikernes
udsagn i form af direkte og indirekte citater, der udgør grundlaget for framinganalysen. Hver
artikel kan derfor indeholde flere politikerudsagn og analyseenheden i denne del af analysen
udgøres derfor af 775 politiske udtalelser.

3.2 Indholdsanalyse
Den indledende kvantitative analyse foretages ved hjælp af indholdsanalyse.
Indholdsanalysen giver mulighed for at analysere en række ustrukturerede data og omdanne
dem til analyserbare størrelser, der har valide koblinger til den kontekst, de er bragt i
(Krippendorff 2004: 18, 85). Da dette speciale netop ønsker at strukturere artiklerne ud fra
deres indhold samt sætte resultaterne ind i en overordnet kontekst omkring EU-stoffets
dækning Danmark, synes indholdsanalysen oplagt.

3.2.1 Kodning af dagsordenen
Første del af den kvantitative analyse fokuserer på EU’s dagsordensfastsættende evne i
danske medier. I denne delanalyse udgøres det empiriske materiale af alle 1879 indsamlede
artikler, idet der ønskes et bredt billede af, hvordan EU-stoffet optræder over for den danske
offentlighed. Analyseenheden udgøres af den enkelte artikel, idet det forudsættes, at én
nyhedsartikel – som følge af det journalistiske arbejdskriterium vinkling – kun vil omhandle
ét emne (Kramhøft 2003: 195). På baggrund af de teoretiske forventninger er fremkommet en
række variable, som artiklerne er blevet kodet for. Der er udarbejdet en kodebog (Bilag 1),
hvor hver variabel beskrives, hvor værdierne for hvert svar er ekspliciteret, og hvor der er
givet nøje instruktioner om, hvornår der skal kodes for hvad. Desuden er kodebogen vedlagt
tre bilag, som giver eksempler på, hvad der fører til kodning af enkelte – potentielt
problematiske – variable (se Bilag 2-4).

3.2.2 Kodning af EU-emner
For at kunne vurdere hvilke EU-sager der kommer på den danske mediedagsorden, og hvilke
der ikke gør, er det først og fremmest vigtigt at fastslå, hvad der overhovedet skete i relation
til EU i 2009. Dette er kompliceret, da der ikke findes et oplagt mål for, hvad der skete i EU i
perioden. Skal EU-sagerne måles på vedtagne direktiver? Skal man udelukkende kigge på
institutionsniveau og i så fald hvilke institutioner? Og hvordan skal man tackle politiske
processer, der strækker sig over flere år?
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Ud fra overvejelser som disse tages her udgangspunkt i ’Den almindelige beretning
om Den Europæiske Unions virksomhed 2009’ som kilde til, hvilke sager der var på EUdagsordenen i 2009. Beretningen er, som navnet antyder, en årlig, lovpligtig beretning om
årets gang i EU på tværs af alle institutioner og arbejdsområder, udarbejdet af
Generaldirektoratet for Kommunikation og vedtaget af Europa-Kommissionen i februar 2010
(Europa-Kommissionen 2010). Beretningen er valgt som udgangspunkt for indholdsanalysen
af flere grunde.
For det første er det vigtigt at indhente oplysninger om årets gang fra EU selv og
ikke fra en kilde med dansk baggrund, idet specialet jo netop søger at kortlægge, i hvor høj
grad den danske dagsorden korresponderer med den europæiske. Der er med andre ord brug
for en relativt neutral og udtømmende oversigt over de sager, som, EU selv mener, var de
vigtigste i 2009. Vi er opmærksomme på, at EU kan have interesse i at fremhæve visse sager
og nedtone andre, men i et officielt dokument som beretningen, synes denne risiko lille. Der
er dog taget højde for denne indvending ved at inkorporere svarmuligheden ’Andre EUemner’ i vores kodeskema, således at også emner og sager, som kun var i danske medier, men
ikke i beretningen, også kan kodes.
For det andet er det afgørende, at beretningen rummer sager fra alle fora inden for
unionen. Beretningen beskriver de væsentligste arbejdsopgaver inden for alle europæiske
institutioner i løbet af året14, hvilket gør det muligt at undersøge den brede dækning af EU og
ikke blot én institution og dens arbejde. Dette styrker analysens validitet samt
generaliserbarhed, idet resultaterne kan siges at give netop det samlede billede af EUdækningen, som er ønsket med specialet. Samtidig betyder beretningens sammenhængende og
strukturerede billede af EU’s arbejde en metodisk og arbejdsmæssig fordel i forhold til
eksempelvis at skulle gennemgå hvert enkelt direktiv, udlede essensen og kontrollere for, at to
direktiver ikke blot er to sider af samme sag. At undersøge direktiver ville heller ikke give et
retvisende billede af dagsordenen i 2009, idet implementeringen af disse direktiver kan
strække sig over flere år, ligesom langt fra alle de emner, som EU beskæftiger sig med,
vedrører lovgivning15. En sammenskrevet beretning om årets gang vurderes således at være
det tætteste, man kan komme på en saglig, fyldestgørende og håndterbar fremstilling af EU’s
arbejde i 2009.

14
15

Se: www.europa.eu/generalreport
Se: http://www.eu-oplysningen.dk/dkeu/implementering/
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Efter at have nærlæst beretningen stod det hurtigt klart, at den ikke kan kodes på
samme måde som det øvrige datamateriale, idet den består af 122 sider med adskillige sager
flettet ind under eksempelvis samme overskrift. Samtidig vil en parallel kodning af
beretningen og artikler kun give mulighed for at undersøge sammenfaldet af EU-emner og
danske emner og vil altså ikke kunne påpege de emner, som kun optræder i EU’s egen
beretning. Det blev derfor besluttet som det første at lave en selvstændig udredning af, hvilke
emner der behandles i beretningen. Som nævnt er det umuligt at udpege alle sager helt ned på
enkeltniveau, men det vil også være umuligt at kode efter flere hundrede sager i det store
artikelmateriale. Derfor har vi valgt at sammenfatte beretningen i fem emner ud fra de fem
overskrifter, som i forvejen findes i dokumentet, og ud fra hvert emne opliste sager og
konkrete eksempler.

Emne
Eks. Genopretning efter krisen

Sag

Eksempel

EU’s genopretningsplan

Forøgelse af
medlemsstaternes
budgetter m. 170 mia.
euro

På denne måde blev hele beretningen gennemgået i forhold til hvert af de fem kapitler; 1)
Genopretning efter krisen, 2) Klimaforanstaltninger og energibesparelser, 3) EU som aktør på
verdensplan, 4) Et mere demokratisk og effektivt EU samt 5) Flere forbedringer for borgerne.
Beretningens overskrifter er herefter omdøbt til brug for kodebogen til: ’Økonomi og finans’,
’Klima og energi’, ’International aktør’, ’EU’s struktur og institutioner’ samt ’Borgernære
emner’. Emnerne dækker blandt andet over:
Økonomi og finans: Omhandler økonomiske anliggender inden for EU som eksempelvis
euroen, genopretningsplanen osv. Den Europæiske Centralbank optræder ofte som europæisk
aktør i disse artikler.
Klima og energi: Omhandler EU’s arbejde i forhold til især klimaspørgsmålet samt
energisikkerhed, herunder eksempelvis 20-20-20-planen og gaskrisen mellem Rusland og
Ukraine.
International aktør: Omhandler sager, hvor EU optræder som selvstændig global aktør,
eksempelvis som modspiller over for USA, som aktør ved G20-topmøder eller som mægler i
internationale konflikter.
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EU’s struktur og institutioner: Omhandler sager, der vedrører interne begivenheder eller
forhold i EU, eksempelvis valget til Europa-Parlamentet, udnævnelsen af nye kommissærer
eller debat om demokratiet i EU.
Borgernære emner: Dækker over de sager, som har direkte indflydelse på mange borgere i
unionen, hvilket blandt andet gælder EU’s påbud om kompensation ved flyforsinkelser, støtte
til studier og forskning samt landbrugsstøtte.
Andre EU-sager (en kategori, som vi har tilføjet): Omhandler sager, der ikke har været på
EU’s dagsorden, såsom historier med en meget specifik dansk karakter, eksempelvis TV2sagen, hvor TV2 venter på at få en endelig godkendelse af EU-Kommissionen.
Den fremkomne oversigt over emner, sager og eksempler er herefter vedlagt kodebogen som
bilag (Bilag 4), således at man som koder får et godt og nuanceret billede af, hvad hvert emne
dækker over.
Herefter kodes alle artikler for, hvilket af de seks emner de hører ind under. Den
generelle kodning viser sig at have en tilfredsstillende grad af sammenfald mellem de to
kodere (specialets to forfattere) med en samlet intercoder-reliability på 85 procent.
Tvivlstilfældene gjaldt i begyndelsen især sager, der i princippet kan kodes under to
forskellige emner, eksempelvis Metock-dommen, der både kan tolkes som et retsligt
anliggende for EF-Domstolen og derfor skal kodes 4 for ’EU’s struktur og institutioner’, men
også kan tolkes som omhandlende indvandring på tværs af grænserne og derfor skal kodes 5
for ’Borgernære sager’. Derfor er der udfærdiget et ekstra bilag (Bilag 3), som angiver
retningslinjer for sager i gråzoner. Om Metock-dommen hedder det for eksempel:

Metock-dommen:
Kodes 4, hvis det omhandler EF-Domstolens arbejde og virke og altså det retslige aspekt af
dommen
Kodes 5, hvis det omhandler konsekvensen af dommen, altså indvandring til eksempelvis
Danmark
Efter kodningen af de 1879 artikler er det muligt at se, hvilke af de overordnede emner fra
EU’s beretning, der især kom på den danske dagsorden i 2009. Samtidig giver metoden
mulighed for at undersøge, hvilke sager der ikke bliver skrevet om – hvilket er et ligeså
vigtigt mål med analysen. Da de fem overordnede emner i beretningen alle finder vej til den
danske dagsorden, er det ikke tilstrækkeligt at skelne på emne-niveau som ovenfor. I stedet er
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det nødvendigt at gå ned på sagsniveau, for at undersøge hvilke sager der ikke bliver dækket
af medierne. Her hjælper oversigten over EU’s beretning opdelt i emne, sag og eksempel, idet
det denne gang er sagerne, der er genstand for analysen. Ud for hver sag og dertil hørende
eksempler er således understreget en række søgeord, som vist her:

Emne
Klima og energi

Sag
Flere skridt mod et
fuldstændigt liberaliseret
energimarked

Eksempel
Åbning af marked – øget
konkurrence
Kommissionen greb ind over for
manglende overholdelse af gas- og
elektricitetslovgivning i 25 lande
Ny almen forsyningspligt

Det er herefter undersøgt, hvorvidt disse søgeord optræder i artiklernes kodning af variabel 12
’Sagsbeskrivelse’. I ovenstående tilfælde betyder det, at der i de 1879 artiklers
sagsbeskrivelse er søgt efter de seks understregede ord via Ctrl.+B, for at finde ud af om
sagerne forefindes i empirien. Det udelukker selvfølgelig ikke, at der er artikler, som er blevet
kodet med andre ord i variablen ’sagsbeskrivelse’ end de ord, EU har anvendt. Dermed er der
risiko for, at artiklen ikke fanges i søgningen. Men idet vi som kodere på forhånd kendte til
indholdet af beretningen, synes denne mulige fejlkilde minimal. Samtidig er det ikke
meningen at give et fuldstændigt udtømmende billede af, hvilken sag der på enkeltniveau ikke
nåede dagsordenen, men mere at give et overblik over, hvilke typer af sager der har sværest
ved at komme ind på den danske mediedagsorden. Analysen udgør dermed en vigtig brik i det
samlede billede af EU’s dagsordensfastsættende evne. Variablene til måling af emner og sager
på dagsordenen lyder:

Emne (VAR11)
Variablen kodes på en nominel skala på seks værdier, ét for hvert emne, der er gensidigt
udelukkende. Der er således kodet for det emne, som er mest toneangivende i artiklen.
Forventningen er, at EU-emner, der hænger sammen med store begivenheder eller andre
emner på den øvrige indenrigspolitiske dagsorden, har størst sandsynlighed for at komme på
mediedagsorden.
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Sagsbeskrivelse (VAR12)
I variablen foretages en beskrivelse af den konkrete sag, som artiklen vedrører. Denne
variabel bruges især til at undersøge, hvilke sager der ikke kommer på mediedagsordenen jf.
ovenstående.

3.2.3 Andre variable brugt i kodningen
Kodningen af emner og sager på dagsordenen er hovedformålet med agenda-setting-analysen
i dette speciale, men i henhold til den øvrige teori på området er det også væsentligt at
undersøge en række andre variable. Ud fra de teoretiske forventninger er herefter opstillet tre
områder, hvor der forventes interessante iagttagelser i forhold til EU-stoffets optræden på den
danske dagsorden; tid, salience og aktør.

TID
Tidsperspektivet er et gennemgående træk i hidtidige agenda-setting-studier. I relation til
dette speciale er det også interessant at få overblik over, om opmærksomheden omkring EUstoffet ændrer sig over tid, samt om disse udsving på dagsordenen i så fald hænger sammen
med bestemte begivenheder. Det er tidligere påvist, at store EU-begivenheder som
eksempelvis topmøder fører til ekstra dækning (Peter & de Vreese 2004: 13), ligesom det
mere generelt er fastslået, at store trigger events ofte fører til yderligere dækning af et emne
(Dearing & Rogers 1996: 78). På den baggrund er følgende variable medtaget:

Dato (VAR3)
Der kodes for, hvilken dato artiklen er blevet bragt - i formen 01.01.2009. Variablen er
medtaget for at kunne identificere artiklen.

Måned (VAR4)
Variablen kodes på en nominal skala, hvor der er 12 værdier, én for hver måned. Denne
variabel er medtaget for at skabe et samlet overblik over EU-stoffets optræden på
dagsordenen fordelt på hele året og set i forhold til forskellige begivenheder. Tidsintervallet er
valgt, idet enkelte datoer eller uger ville give for små enheder til at analysere stoffet
meningsfuldt, mens eksempelvis en enhed på et halvt år ville være gøre det umuligt at
opfange udsving på grund af enkeltstående begivenheder.
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Valgkamp (VAR5)
Variablen kodes på en binær skala, hvor 0 indikerer, at artiklen ikke er skrevet i en
valgkampsperiode, mens 1 indikerer det modsatte. Variablen er medtaget i henhold til den
sondring mellem valgkamp og rutineperiode, som findes i litteraturen på området. Derudover
giver variablen mulighed for at undersøge, hvorvidt dækningen af EU ser anderledes ud, når
tallene er renset for valgkampsugerne i 2009. Valgkampen er i denne undersøgelse fastlagt til
perioden 14. maj-12. juni. 14. maj blev kandidatlisterne til EP-valget offentliggjort i
Statstidende (Indenrigs- og Socialministeriet & Danmarks Statistik 2009: 3), og valget var
dermed officielt skudt i gang. I den anden ende giver 12. juni mulighed for at medtage tre
undersøgelsesdage efter valget (8., 10. og 12. juni), hvilket synes fyldestgørende for at kunne
inkludere debat om valgets konsekvenser. At perioden samtidig udgør præcis 15 analysedage
ligesom en normal måned, gør det tilmed muligt at vurdere dækningen af valgkampen i
forhold til dækningen i en almindelig måned i 2009.

SALIENCE
Ét er at undersøge, hvilke EU-emner der optræder på den danske dagsorden, samt hvornår de
dækkes mest. Noget andet er, hvor stor opmærksomhed emnerne så får, når de er nået
igennem filtret til de danske aviser. Denne opmærksomhed eller salience kan opgøres på flere
niveauer, både i forhold til EU-stof generelt, i forhold til emner og i forhold til de enkelte
artikler. Ifølge tidligere studier lyder konklusionen, at EU sjældent kommer på dagsordenen,
men når det endelig gør, får det en mere fremtrædende placering end andre politiske nyheder
(Peter & de Vreese 2004: 16). Der findes adskillige indikatorer for, hvilken prioritering et
medie ønsker at give et bestemt emne eller en sag, herunder særligt placering på forsiden
(eksempelvis Lund & Ørsten 2004: 11), men også hvor lang en given artikel er, samt hvor den
er placeret i avisen (eksempelvis Wien 2005: III). EU-sagernes salience måles altså via
følgende variable:

Ord (VAR8)
Der kodes for, hvor mange ord artiklen indeholder. Der er kodet for det antal ord, der er
opgivet af Infomedia. I enkelte tilfælde optræder der flere små artikler, især mindre
debatindlæg, under den samme overskrift. Her har koderen selv optalt antallet af ord for det
debatindlæg, som er medtaget.
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Placering (VAR9)
Der kodes 1, hvis artiklen optræder på forsiden, 2 for den øvrige del af første sektion samt 3
for placering i en øvrig sektion. Ud over at placering på forsiden indikerer en høj prioritet i
dagens avis, siger placering i henholdsvis første eller en øvrig sektion også noget om,
hvorvidt stoffet er tiltænkt en bred læserskare eller mere tillægges et nichepræg i eksempelvis
en økonomisektion.

Rubrik (VAR10)
Variablen kodes på en binær skala, hvor 0 indikerer, at ordet ”EU” ikke optræder i rubrik eller
underrubrik, mens 1 indikerer, at det er tilfældet. Nævnes EU eksplicit, er det således tegn på,
at det er vigtigt for journalisten aktivt at placere emnet eller sagen i en EU-kontekst.

AKTØR
Den sidste kategori, som ifølge teorien ikke er til at komme udenom, er aktører. Dette aspekt
er især relevant for at finde ud af, hvilke issue proponents EU så at sige kan profitere af, samt
hvordan disse ytrer sig. Teorien peger på, at issue proponents spiller en vigtig rolle for,
hvorvidt et emne kommer på dagsordenen, samt hvor længe det bliver der (Dearing & Rogers
1996: 29). Aktørerne kan findes både blandt medier, politikere og andre offentlige personer
(Ibid 1996: 96). I denne analyse er både medie- og politikerperspektivet interessant, hvorfor
det både undersøges, hvilke aviser der i hovedsagen behandler EU-stoffet, samt hvilke
politiske fortalere EU har i Danmark. I forlængelse heraf undersøges det, hvorvidt aviserne er
de primære igangsættere af EU-stof via redaktionelt stof, eller om det er politiske aktører, der
selv – via debatindlæg – sætter EU på dagsordenen.

Avis (VAR6)
Der kodes for, hvilken avis artiklen er bragt i. 1 står for Jyllands-Posten, 2 for Politiken og 3
for B.T.

Genre (VAR7)
Variablen kodes i henhold til sondringen mellem redaktionelt og debatterende stof, idet det
første kodes 1, og det andet kodes 2. Redaktionelt stof er artikler, hvor journalisten står som
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afsender, mens debatterende stof er indlæg skrevet af eksterne aktører og typisk placeret på
bestemte debatsider.

Kilde (VAR13-19)
Først kodes i variabel 13 for, hvorvidt der overhovedet optræder politiske kilder i artiklen,
hvor 0 er lig med nej, og 1 er lig med ja. Kodes der 1 i denne variabel, fortsættes kodningen af
artiklen i variablene 14-19. Hver variabel kodes på en binær skala 0-1 for, om der optræder
henholdsvis danske MEP’ere, MF’ere, EU-kommissær, EP-kandidater, internationale kilder
eller øvrige kilder. I enkelte tilfælde kan en politiker kodes for to kategorier, hvis
vedkommende eksempelvis både er MF’er og EP-kandidat.
De første fire variable sigter kun mod danske politikere for at identificere artikler til
senere brug framinganalysen, mens de sidste to variable måler, hvorvidt der optræder andre
politiske aktører såsom EU-topfigurer eller tidligere politikere. Netop sondringen mellem
nationale og internationale kilder går også igen i tidligere studier på området og fortæller
noget om graden af europæisering af EU-stoffet (se eksempelvis de Vreese et al 2006: 491).
Efter at intercoder reliability-testen af de første hundrede artikler viste et tilfredsstillende
resultat, er de 1879 artikler delt op i to dele, således at specialets to forfattere har kodet et
halvt års artikler hver.

3.2.4 Kodning af framing
Mens ovenstående del af den kvantitative analyse sigter mod at undersøge, hvilke EU-emner
der kommer på den danske dagsorden, fokuseres der i anden halvdel på, hvordan disse emner
frames af danske politikere. Denne framing bliver ligesom dagsordenen undersøgt via
kvantitativ indholdsanalyse, men dog med en væsentlig ændring i forhold til agenda-settinganalysen. Således er det i framinganalysen kun politikernes framing af EU, der er i fokus,
hvilket betyder, at analysematerialet indsnævres til de artikler, hvor en eller flere danske
politikere ifølge variablene 14-17 er citeret direkte eller indirekte for en holdning. Ved
indirekte citater forstås citater, hvor journalisten tager politikeren til indtægt for en bestemt
holdning uden direkte at citere (Kramhøft 2003: 202). Da flere politikere altså kan udtale sig i
samme artikel, er enheden i denne del af analysen derfor politiker pr. artikel. En artikel kodes
derfor det antal gange, som der optræder forskellige danske politikere i den. Et udsagn er altså
ikke kodet to gange, selvom politikeren eksempelvis både er MF’er og EP-kandidat. I en
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artikel med eksempelvis et MEP, et MF og en international kilde framing-kodes der to gange
– men stadig med en tråd tilbage til ID-nummeret fra agenda-setting-analysen, så det er muligt
at krydse oplysninger fra de to kodninger. Denne model er valgt for at imødekomme ønsket
om, at alle relevante informationer skal være indeholdt i analyseenheden, så enheden ikke
skjuler en mere kompleks og nuanceret virkelighed (Krippendorff 2004: 100). Datamaterialet
i framinganalysen udgøres herefter af 775 enheder, hvilket altså er lig med 775 politiske
udtalelser fra 2009. Disse enheder er kodet i forhold til følgende variable, som er uddraget på
baggrund af de teoretiske forventninger til framinganalysen (se afsnit 2.4.4).

Framing (VAR21)
Der kodes på en nominal skala mellem 0 og 4 for, hvorvidt politikeren i sine udtalelser
anlægger en episodisk framing, en tematisk framing, både/og eller ingen af disse. Som nævnt
i teoriafsnittet er der tale om en episodisk framing, hvis EU udelukkende bliver omtalt i
henhold til en specifik sag, mens der er tale om en tematisk framing, hvis politikeren anlægger
et bredere perspektiv på unionens arbejde (Iyengar 1991: 2,14). En indledende prøvekodning
viste behovet for at tilføje en ’både/og’-kategori, idet der forekommer udtalelser, hvor
politikerne tager udgangspunkt i en bestemt sag for derefter at løfte den op på et højere plan.
Desuden kan der kodes ’ingen framing’, hvis ingen af de nævnte frames er fremtrædende.

Nyhedskriterier (VAR22-24)
Først kodes der i variabel 22 for, om politikeren i sin udtalelse bejler til et bestemt
nyhedskriterium. Der kodes 0 for nej og 1 for ja. I variabel 23 noteres herefter, hvilket af de
fem nyhedskriterier (væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt) der i givet
fald er tale om. Der kan kun kodes for det kriterium, som er mest fremtrædende. Dette viste
sig indimellem at være en svær afgørelse, og der er derfor udarbejdet et bilag til kodebogen
(Bilag 2) med en udførlig beskrivelse af, hvad der skal til for, at et citat kan kodes som
henholdsvis det ene eller det andet nyhedskriterium. Hvis der bejles til et nyhedskriterium
angives herefter i variabel 24, hvilke ord og/eller vendinger der har fået koderen til at kode
netop dette. Sidstnævnte variabel blev tilføjet efter den første prøvekodning, der viste, at der
især kunne opstå tvivl mellem nyhedskriterierne ’væsentlighed’ og ’konflikt’. Ved at tvinge
koderen til at angive præcise ord som eksempelvis ”nødvendigt” for væsentligheds-kriteriet
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blev koderne nødt til at vurdere citatet en ekstra gang. Det gav en betydelig højere
sammenfald mellem de to kodere inden for denne variabel.

Vinkling (VAR25)
Her kodes for, om politikeren taler om EU i en uvinklet, national, europæisk eller
international kontekst. Variablen kodes med værdierne 0-3, og der kan kun kodes én værdi.
Der kodes efter det samlede indtryk af, om politikeren henviser til et nationalt, et europæisk
eller et internationalt politisk fællesskab samt de politiske beslutninger, der træffes her.
Variablen er medtaget i henhold til tidligere forskning, der viser, at EU som oftest får
et nationalt twist, når det fremlægges i de danske såvel som andre landes nationale medier
(Tjernström 2009: 88). Samtidig bliver det muligt at krydse vinkling med emne og undersøge,
om der er forskel på, hvilken vinkling der tillægges bestemte EU-emner (Pfetsch 2008: 30).
Variablen sigter således mod at finde ud af, hvorvidt EU bliver præsenteret på sine egne
præmisser, eller om der hele tiden refereres til andre politiske niveauer.

Tone (VAR26-27)
Variablen kodes på en nominal skala for, hvilken tone politikerne omtaler EU med. Der kodes
0 for neutral tone, 1 for negativ og 2 for positiv. Der kodes på helhedsindtrykket af udtalelsen,
men kodebogen er vedlagt et bilag over ord og sammenhænge (Bilag 2), som kan indikere,
om der er tale om henholdsvis en positiv eller en negativ kodning – denne er blandt andet
udført med inspiration fra kodebogen til undersøgelsen ’Mediebilledet af de unge gennem 50
år’ (Wien 2009: internt dokument, vedlagt som Bilag 5). Forventningen er, at politikerne
hovedsagligt omtaler EU i en neutral tone, men at eventuelle værdiladede omtaler
overvejende er negative (de Vreese et al 2006: 497). Variablen er vigtig, idet man ved, at en
ligegyldig tone over for EU påvirker befolkningens engagement i unionens arbejde negativt,
mens både positive og negative ytringer (indtil et vist niveau) har en positiv effekt på
befolkningens stemmedeltagelse samt lyst til at beskæftige sig med EU (Ibid: 483).
Ligesom ved variablen om nyhedskriterier er der tilføjet en variabel
’Tone_beskrivelse’, hvor koderen skal notere ord og vendinger, der fører til, at udtalelsen
vurderes som værende positiv eller negativ. Dette sker for at sikre kodningens validitet.
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Alle 775 enheder er herefter underlagt en framinganalyse ud fra ovenstående variable. Den
konkrete metode til at identificere politikernes frames læner sig op ad Entmans anvisning af,
at man skal lede efter ”[…] placement and repetition [of bits of information]” samt
identificere ”[…] categories, scripts, or stereotypes [that] connote mentally stored clusters of
ideas that guide individuals’ processing of information” (Entman 1993: 53). Andre forfattere
nævner metaforer, overskrifter, kildevalg og afsluttende udtalelser som udtryk for et bestemt
frame, og de fleste forskere er dermed enige om, at frames udgøres af specielle sproglige og
visuelle elementer, som i høj grad udtrykker og understreger vinklen i
kommunikationsteksten. Opsamlende kan man sige, at der i det følgende kun kodes for
frames, der har identificerbare sproglige karakteristika, at de har været fremtrædende i
politikerens praksis, at de har ladet sig adskille fra andre frames, samt at de har udvist
repræsentativ validitet (Cappella & Jamieson 1997: 47, 89). I specialets framinganalyse har
koderne således været særdeles opmærksomme på, at en tekst ofte er bygget op af både
framede og neutrale elementer, og at de neutrale ytringer ikke måtte tvinges ind i en
værdiladet kategori (de Vreese 2005: 54). Neutrale ytringer er således kodet i neutrale
kategorier.
Også i framinganalysen er der indledningsvist foretaget en krydskodning på 50
artikler for hver koder for at tjekke kodningens kvalitet (Krippendorff 2004: 243). Den første
krydskodning gav ikke et videre opløftende resultat, da især variablene ’Nyhedskriterium’ og
’Framing’ viste sig åbne for forskellige fortolkninger. For at komme disse unøjagtigheder til
livs blev der foretaget en yderligere bearbejdning af kodebogen samt retningslinjerne for
kodning. Der er eksempelvis tilføjet en opfølgende variabel 24
’Nyhedskriterium_beskrivelse’, hvor det præcist angives, hvad der har ført til kodning af det
enkelte nyhedskriterium, ligesom der er tilføjet en ekstra svarmulighed ”Både/og” under
variabel 21 ’Framing’. Disse nye tiltag havde stor betydning for sammenfaldet i den
efterfølgende krydskodning af yderligere 100 artikler, og hele materialet blev herefter
gennemgået igen efter de nye retningslinjer (Ibid: 218). Intercoder-reliabilityen for hver
variabel lå herefter på mellem 81 og 91 procent, hvilket anses for tilfredsstillende
(Krippendorff 2004: 241).
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3.3 Kodningens kvalitet
I forlængelse af ovenstående er det på sin plads at knytte et par kommentarer til metodens
fordele og faldgruber. Noget af det vigtigste, når man arbejder med kvantitativ
indholdsanalyse og kodebøger, er at sikre reliabilitet i kodningen, hvilket betyder, at alle
forskere med de samme forudsætninger skal være i stand til at læse og fortolke data på samme
måde (Ibid: 211).
I indholdsanalyser som denne kan en grad af implicitte overvejelser ikke undgås.
Derfor er det påkrævet med en udførlig og gennemskuelig vejledning til, hvordan der skal
kodes. Dette krav er imødekommet på forskellig vis. For det første har de to forfattere som
nævnt først udført en pilotkodning af 50 artikler hver især, derefter kodet hinandens artikler
og til sidst sammenlignet resultatet. Denne såkaldte test-test-procedure førte til udregningen
af en intercoder-reliability, som for agenda-setting-analysens vedkommende samlet ligger på
85 procent, mens det for framinganalysens del samlet ligger på 81 procent, hvilket må siges at
være tilfredsstillende i forhold til normale standarder (Ibid: 241).
Især framinganalysen voldte dog i begyndelsen en del besvær, idet kodekategorierne
her i høj grad havde kvalitative karakteristika, hvilket vil sige, at meget afhænger af koderens
individuelle vurdering. Dette har også i andre studier af samme støbning vist sig at være den
sværeste del (se fx Ørsten 2005), og man må derfor altid fremlægge resultaterne med visse
forbehold. Derfor har vi kun konkluderet på klart signifikante tendenser. Desuden er der i
specialet gjort meget for at sikre, at denne fejlkilde reduceres så meget som muligt. Efter den
første krydskodning, der viste uenighed om flere spørgsmål, blev kodeinstruktionerne således
ændret og præciseret, ligesom kodningen i bestemte tvivlstilfælde blev fastlagt. Derefter blev
hele materialet kodet igen efter de nye instruktioner, hvilket er tilrådeligt (Krippendorff 2004:
218).
Datamaterialet har altså en kvalitet, der tillader forfatterne at drage konklusioner på
baggrund af dette, ligesom det udgør et sådant omfang (ét år, tre aviser, to avistyper, 1879
artikler og 775 udtalelser), at det er muligt at generalisere resultaterne til den generelle danske
avisdækning samt framing af EU-sager (Ibid: 91).
Hvad angår specialets validitet, er det også vigtigt at være eksplicit omkring de
antagelser og forudsætninger, som ligger til grund for analysen. I den forbindelse er det især
værd at nævne, at der selvfølgelig i indholdsanalysen er foretaget en række til- og fravalg for
at systematisere materialet, og at disse valg lægger en bestemt struktur ned over teksterne
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(Ibid: 85). Samtidig er der på forhånd opstillet en række kategorier og variable, som
undersøges i datamaterialet, hvilket gør det muligt at bearbejde det omfangsrige materiale og
generalisere på baggrund heraf. Til gengæld giver metoden ikke mulighed for at fange andre
interessante mønstre, som muligvis har gemt sig i datamaterialet.
For at styrke validiteten bliver der derfor undervejs inddraget lignende undersøgelser,
hvis konklusioner holdes op mod resultaterne i nærværende analyse. Netop ved at
sammenligne med resultater, der er opnået uafhængigt af denne undersøgelse, er der større
sandsynlighed for, at de fremlagte resultater er valide (Ibid: 212). Derudover anlægges der i
anden halvdel af specialet et kvalitativt perspektiv på det kvantitativt kodede datamateriale, og
denne fremgangsmåde er med til at understrege validiteten af undersøgelsen, idet de
kvantitative og kvalitative resultater kan holdes op mod hinanden og gensidigt styrke
konklusionerne (Krippendorff 2004: 88).

4. Analyse
Analysen af EU-stoffet er som nævnt delt op i to afdelinger, en kvantitativ og en kvalitativ.
Her fremlægges først resultaterne af den kvantitative indholdsanalyse16, som er foretaget på
baggrund af de netop fremlagte teoretiske forventninger og metodiske overvejelser.
Den kvantitative analyse er delt op i to delanalyser: Først en analyse af EU-stoffets
optræden på den danske mediedagsorden baseret på 1879 artikler fra 2009 og herefter en
analyse af danske politikeres framing af disse EU-sager, baseret på den delmængde af
artiklerne, hvori der optræder danske politikere. Empirien udgøres i den anden del af 775
politiker-udsagn.

4.1 EU på den danske dagsorden
4.1.1 Salience: EU’s generelle synlighed
Det er tidligere påvist, at EU ikke fylder meget på den samlede danske mediedagsorden,
nemlig kun ca. syv procent af den samlede dækning i 2001 (Ørsten 2005: 166). At måle hvor
meget EU-stoffet samlet set fylder, er imidlertid ikke sigtet med dette speciale. Fokus er i
stedet på selve EU-stoffet og dets optræden og udsving på mediedagsordenen, hvorfor det
også er mønstre inden for de 1879 artikler, som er i centrum.
16

For samtlige tabeller og figurer i analysedelen gælder, at der er afrundet til nærmeste hele tal for at lette læsevenligheden.
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For at undersøge EU’s salience over tid på den danske mediedagsorden er der i første
omgang udarbejdet en figur, som viser fordelingen af artikler pr. måned. Dette tidsinterval er
valgt for at få et overblik over, om EU-stoffet har været særlig fremtrædende i nogle måneder.
En måned anses for et godt tidsinterval til både at vise nuancer samt give et overordnet,
brugbart billede af udsving i dækningen.
Som beskrevet i teoriafsnittet tyder det på, at der er større chance for, at EU-emner
kommer på dagsordenen, hvis der foreligger en trigger event, eller hvis emnet generelt er på
den indenrigspolitiske dagsorden på et givent tidspunkt (Falkner et al 2004: 461).

Figur 1: Antal EU-artikler pr. måned
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Af Figur 1 fremgår det, at der er store udsving i antallet af artikler i de forskellige måneder. I
den høje ende adskiller mængden af artikler i juni sig signifikant fra alle andre måneder,
faktisk er der i juni over dobbelt så mange artikler, der omhandler EU, som i de fleste andre
måneder. Også i maj fylder EU-stoffet meget på dagsordenen. I den modsatte ende adskiller
august sig signifikant fra alle andre måneder ved at have langt de færreste artikler om EU.
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Figuren viser altså, at der er stor forskel på, hvor meget EU er på dagsordenen, hvis man
vurderer nyhedsmængden hen over et år. For at kunne vurdere, hvorvidt disse udsving blot
skyldes et generelt udsving i antallet af artikler over månederne, har det været nødvendigt at
foretage en grov søgning på det samlede antal artikler i de tre aviser i 200917.
Sammenligningen mellem EU-stoffet og avisernes samlede dækning bekræfter, at
der er tale om specifikke udsving for EU-stoffet. Således varierer det samlede avisstof kun
med 25 procent mellem den måned med flest artikler, marts, og den måned med færrest
artikler, juli. Til sammenligning er der en forskel på 80 procent i mængden af EU-stof mellem
den måned med mest omtale, juni, og den måned med mindst omtale, august. Samtidig udgør
EU-stoffet eksempelvis fem gange mere af det samlede avisstof i juni end i august, hvilket
bekræfter, at udsvingene i EU-dækningen ikke blot skyldes udsving i den generelle mængde
artikler. Teorien viser som sagt, at især store begivenheder genererer omtale, og netop den 7.
juni 2009 var der valg til Europa-Parlamentet i Danmark, hvilket ganske givet er årsagen til
den store mængde omtale i maj og juni. Omvendt kan man se, at der er meget få artikler om
EU-stof i august – et udsving, som ikke gør sig gældende i det generelle avisstof. Hvad der er
årsagen til dette udsving, kan man kun gisne om, men det kan eventuelt hænge sammen med
den generelt lave politiske aktivitet i sommermånederne.

4.1.2 Emner
Efter at have fastlagt EU’s generelle synlighed er næste skridt at undersøge, hvilke EU-emner
der hovedsageligt finder vej til den danske mediedagsorden. Dette leverer samtidig svar på
første del af specialets problemformulering.

17

Der er foretaget en søgning i Infomedia på (*) i de tre aviser i 2009, i alt 150.122 artikler. Samme metode blev herefter
brugt for at finde antal artikler pr. måned. Da denne søgning medtager alt avisindhold og ikke er sorteret for eksempelvis
småfejl og gentagne artikler, er tallene ikke direkte sammenlignelige med specialets empiri. Det vil derfor give et skævt
billede at udregne det undersøgte EU-stofs andel af den samlede mængde artikler. Resultatet bruges således kun til at få et
overblik over, om resultaterne af EU-analysen blot afspejler de generelle forhold, eller om de er udtryk for signifikante
mønstre.
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Figur 3: Fordeling af EU-emner på dagsordenen, i procent

30

20

28 %

10
18 %
16 %
14 %
12 %

12 %

0
Økonomi og
finans

Klima og energi

International
aktør

EU's struktur og
institutioner

Borgernære
emner

Andre EU-sager

Af Figur 3 ses det, at langt de fleste artikler på den danske mediedagsorden i 2009 hører ind
under emnet ’EU’s struktur og institutioner’, hvilket altså betyder, at de omhandler EU’s indre
anliggender såsom Lissabon-traktaten, valg til poster i Kommission og Parlament, men også
sager om EU’s legitimitet, demokratiske tilstand osv. Næsten 30 procent af alle artikler falder
ind under dette emne, og emnet adskiller sig dermed signifikant fra alle andre emner. De
resterende emner, ’Økonomi og finans’, ’Klima og energi’, ’International aktør’, ’Borgernære
emner’ samt ’Andre EU-sager’ udgør til sammenligning blot mellem 11 og 19 procent af den
samlede mediedækning.
Ovenstående resultat er interessant, idet det tyder på, at danske læsere i højere
grad præsenteres for artikler, der handler om EU som institution, end for artikler om de
politiske emner, som EU beskæftiger sig med. En dækning, som måske kan fremme et billede
af EU som noget, der kommer udefra, og altså ikke er en integreret politisk institution, hvis
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politiske resultater er det interessante. En spændende tilføjelse er det dog, at sager om EU som
’International aktør’ får næstmest omtale med næsten 19 procent af alle artikler og også
adskiller sig signifikant fra de andre emner. Dette kan betyde, at det ofte er i rollen som
samlet aktør på globalt plan, at danske medier ser EU som en interessant spiller, der er værd at
beskæftige sig med. En interessant pointe, der er i tråd med tidligere studier, som viser, at
man ofte føler en stærkere regional identitet, når man sammenligner sig med folk fra andre
dele af verden (Pedersen 2008: 199, Triandafyllidou 2008: 280). Det bekræfter også dele af
Ørstens og Tjernströms respektive analyser, der viser, at medierne ofte dækker EU’s
udenrigspolitik og internationale engagement (Ørsten 2005, Tjernström 2009).

Måned
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
I alt procent

Økonomi
og finans
28
36
30
14
7
9
14
19
16
15
13
14
16

Klima og
energi
17
9
9
5
17
4
13
13
15
15
10
34
12

International
aktør
21
18
15
41
23
11
19
24
17
15
13
14
18

EU's
struktur og
institutioner
10
8
18
9
43
56
19
13
22
31
42
7
28

Borgernære
emner
12
15
24
19
10
8
23
28
18
13
10
11
14

Andre
EU-sager
11
15
4
11
14
12
11
11
13
11
12
19
12

I alt
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Tabel 1: Emner fordelt på måneder, i procent

Fordelingen mellem emnerne er i sig selv interessant, men mere spændende er det at studere
udviklingen i emnernes synlighed fordelt over året.
Tabel 1 tegner et interessant billede af, hvilke emner der dominerer dækningen i de
forskellige måneder. I de første tre måneder af 2009 kan man se, at emnet ’Økonomi og
finans’ dominerer EU-stoffet. Dette er ikke overraskende, hvis man tænker på, at finanskrisen
for alvor brød ud i slutningen af 2008 og stadig i begyndelsen af 2009 var på sit højeste.
Emnet var derfor generelt aktuelt på den indenrigspolitiske dagsorden. I april viser der sig
endnu et interessant resultat, idet emnet ’International aktør’ præger EU-stoffet i udpræget
grad. Dette kan skyldes, at der er i april blev holdt et G20-møde, Durban II-topmøde, og at der
generelt var debat omkring Tyrkiets optagelse i EU. I maj og juni markerer emnet ’EU’s
struktur og institutioner’ sig for alvor på dagsordenen og optræder i juni i over halvdelen af
alle artikler om EU. Dette resultat er ikke overraskende set i lyset af valget til Europa-
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Parlamentet 7. juni. Valget genererede mange artikler jf. Figur 1, og af Tabel 1 kan vi nu
konkludere, at disse artikler primært omhandler valget. Emnet fylder igen meget på
dagsordenen i oktober-november, sandsynligvis på grund af folkeafstemningen i Irland
omkring Lissabon-traktaten samt udnævnelsen af nye kommissærer. Endelig, kan man se,
hvordan emnet ’Klima og energi’ er fraværende på dagsordenen det meste af året, men
pludselig bliver topscorer i december med 34 procent af artiklerne. En interessant tilføjelse er,
at artiklerne omhandlende ’Klima og energi’ hermed fordeler sig signifikant anderledes end
artikler inden for alle de øvrige emner. Dette skyldes ganske givet COP15-topmødet, som
blev holdt i København i 2009, og som fik stort fokus i danske medier netop i denne måned.
At topmødet blev holdt i Danmark har på forhånd sikret sagen stor gennemslagskraft på den
danske mediedagsorden, og EU-vinkler på denne begivenhed har således haft let adgang til
aviserne. Samtidig har journalisterne utvivlsomt haft nemmere ved at få fat i kilder, og denne
gunstige situation har givet emnet gode vækstbetingelser.
Tabel 1 giver således fuld støtte til de fremlagte forventninger i teoriafsnittet. EUemner, der hænger sammen med store trigger events, real world indicators eller i forvejen
fastlagte temaer på den nationale dagsorden, har langt større mulighed for at komme i
medierne og generere stof inden for det givne emne (fx Tjernström 2009: 82, de Vreese 2008:
140, Dearing & Rogers 1996: 78).
I forlængelse heraf er det værd at dvæle ved en af de helt store trigger events i
2009, nemlig valget til Europa-Parlamentet den 7. juni. I litteraturen skelnes som oftest
mellem mediedækningen under valgkamp og i rutineperiode, og da en sådan sondring også
her er oplagt, er tallene efterfølgende blevet opdelt i forhold til denne skelnen.
Valgkampsperioden er sat til 14. maj – 12. juni, hvilket svarer til 15 undersøgelsesdage
ligesom en normal kalendermåned i denne undersøgelse. Tabel 2 viser dog, at der er langt
mere EU-stof på dagsordenen i valgkampsmåneden, end hvad antallet af dage berettiger til.
Således optræder knap 20 procent af de undersøgte EU-artikler i denne periode. Det kan
derfor konkluderes, at EU ville have fået langt mindre omtale i 2009 som sådan, hvis der ikke
havde været et EP-valg.

Nej

Hyppighed
1520

Procent
80,9

Ja

359

19,1

I alt

1879

100,0

Tabel 2: Er artiklen bragt i valgkampen?
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Der er altså forskel på mængden af artikler bragt i valgkamp og rutineperiode, men er der
også forskel på, hvilke emner der optræder på dagsordenen i en valgkampsperiode i forhold til
en helt normal måned? Det leverer nedenstående Tabel 3 svar på.

Rutineperiode
Emne

Økonomi og
finans
Klima og energi
International
aktør
EU's struktur og
institutioner
Borgernære
emner
Andre EU-sager

Procent

I alt

18

Valgkamp

I alt
6

16

14

4

12

20

10

18

20

60

28

15

9

14

12
100

11
100

12
100

Tabel 3: Emnernes synlighed i valgkamp og rutineperioder

Af tabellen fremgår det ganske tydeligt, at der er væsentlige forskelle på, hvilke emner der er
mest fremtrædende i henholdsvis valgkamp og i rutineperiode. En t-test bekræfter denne
forskel. Mest iøjnefaldende er det, at ’EU’s struktur og institutioner’ udgør hele 60 procent af
EU-stoffet i valgkampen. Udregnes det gennemsnitlige antal artikler om emnet i en
rutinemåned, er der tale om ca. 28 artikler18. Til sammenligning bliver der bragt hele 216
artikler om emnet i valgkampsperioden – altså næsten otte gange så mange. At emnet scorer
højt i valgkampsperioden er ikke så overraskende, idet det netop dækker over historier om
valgkampens spil og udfald, men det er alligevel tankevækkende, hvor meget dette gameframe fylder i forhold til artikler om de substantielle emner, som EU beskæftiger sig med.
Resultatet ligger i forlængelse af studier af nationale valgkampe, men kan synes mere
problematisk her, set i lyset af den generelt lave dækning af EP-valg (de Vreese 2003). I den
forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at emnet ’EU’s struktur og institutioner’ optræder på
lige fod med de andre emner resten af året, hvilket altså nuancerer billedet af, hvilke EUemner der generelt er mest fremtrædende.
En anden interessant opdagelse er, at ’Andre EU-emner’ er det emne, der optræder
næstmest i valgkampen. En ud af fem artikler inden for dette emne bliver således trykt i denne
periode. Emnet dækker som tidligere nævnt især over sager, der har en meget specifik dansk
18
Tallet er udregnet ved at dividere antallet af artikler om emnet bragt i rutineperioden med 11. Da valgkampsperioden udgør
præcis det samme antal dage som en gennemsnitlig måned, kan de to tal sammenlignes.
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karakter og altså ikke findes i EU’s beretning for 2009. Disse danske sager har tilsyneladende
gode muligheder for at komme i medierne under valgkampen, hvor danske politikere skal
vælges nationalt og altså må antages at tage emner op, som interesserer den nationale
vælgerskare med henblik på stemmemaksimering (Hooghe & Marks 2008: 22).

4.1.3 Sager, der ikke kom på dagsordenen
Ovenstående resultater giver et godt billede af, hvilke EU-emner der fandt vej til den danske
dagsorden i 2009. Derimod siger analysen endnu intet om, hvilke sager der så ikke nåede
længere ud end EU’s egne publikationer, og hvilke sager den danske befolkning dermed ikke
fik mulighed for at diskutere i det offentlige rum. Dette er imidlertid også en meget vigtig brik
til at forstå agenda-settingens dynamik, og derfor er der i dette speciale også foretaget en
analyse af, hvilke EU-sager der ikke nåede den danske dagsorden.
I analysen af EU-emnernes optræden i de danske aviser var analyseenheden sat til de
fem overordnede emner, som fulgte hovedkapitlerne i EU’s egen beretning, plus den ekstra
kategori ’Andre EU-sager’, som skulle fange historier, der ikke umiddelbart udsprang af et
emne i beretningen. Som vist ovenfor optrådte der i 2009 artikler inden for alle disse seks
overordnede emner i de tre aviser, og det er således ikke muligt at konkludere, at et af disse
emner ikke kom på dagsordenen. Derfor bliver vi i følgende analyse nødt til at gå et lag
længere ned i empirien og undersøge, hvilke sager – under de seks hovedemner – som ikke
kom videre end EU’s beretning. Heldigvis er også beretningen inddelt i yderligere
underafsnit, og det er således disse 80 afsnit, kaldet sager, som har været genstand for
nedenstående analyse.
På forhånd var de 80 sager samt dertilhørende eksempler uddraget ved
gennemlæsningen af beretningen (se Bilag 4), og til brug for følgende analyse er herefter for
hver sag med tilhørende eksempler understeget en række betydningstunge ord, som har
fungeret som søgeord. Herefter er kodningen af variabel 12: ’Sagsbeskrivelse’ i de 1879
artikler blevet overført til et Excel-ark, hvorved det har været muligt at søge i beskrivelserne.
Derved fanges også beskrivelser, der rummer dele af søgeordet. Det er herefter blevet noteret,
om de udvalgte søgeord fra beretningen går igen i sagsbeskrivelsen af en artikel. På den
baggrund er nedenstående oversigt over EU-sager, som ikke har været nævnt i de danske
artikler, udarbejdet.
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EMNE

SAG

EKSEMPLER

Økonomi & finans

Hjælp til mindre virksomheder

Udvidelse/omlægning af långivning
især til SMV
Small Business Act
Reducering af omkostninger ved
registrering af varemærker

Strømlining af procedurerne

Klima og energi

CO2-opsamling/lagring (CCS)

Klimatilpasning

Muligheder

Atomenergi

Flere skridt mod et fuldstændigt
liberaliseret energimarked

International
aktør

Kommissionens støtte til
mellemfolkelige kontakter
(udvidelse fortsætter)

Den europæiske naboskabspolitik
Katastrofeberedskab
AVS-dimension

Fødevarefacilitet
Økonomiske Partnerskaber
Styrkelse af internationale
forbindelser

Direktiv om lagring af CO2
Midlertidig opføring af første
generation af anlæg til demonstration
af teknologien
Skal integreres i EU’s politik på alle
områder
Rapport om landbrugets rolle ift.
klimaændringer
Havvindmølleparker og CCSprojekter godkendt
Rådet tilsluttede sig at arbejde for en
mere miljøeffektiv økonomi
Retlig ramme for nuklear sikkerhed
Registrering af transport af atomaffald
(forslag)
Åbning af marked – øget konkurrence
Kommissionen greb ind over for
manglende overholdelse af gas- og
elektricitetslovgivning i 25 lande
Ny almen forsyningspligt
Lempelse af visumregler for
Vestbalkan
Visumfri indrejse for Makedonien,
Montenegro, Serbien
Diverse projekter, der skal knytte
Vestbalkan til EU
Vurdering af at
naboskabsforbindelserne skal udvides
Strategi for katastrofeforebyggelse i Ulande
Møde med Den Afrikanske Union
Forslag til Afrika-relateret forskning
Suspension af udviklingsstøtte til Fiji
og Madagasgar
Facilitet til støtte for 50 U-lande til
fødevarer
Undertegne interimsaftale vedrørende
varehandel med flere lande
EP pålægger Kommissionen nyt
pilotprojekt til styrkelse af
internationale forbindelser
Hensigtserklæring jf. ovenstående
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sammen m. Ukraine + fastlagt
arbejdsprogram
Partnerskabsaftale med Indonesien
Udkast til tekst med Irak
Topmøder med forskellige lande i
løbet af året
EU’s struktur og
institutioner

Borgernære
emner

Bedre lovgivning

Forenkling af handlen

Nye teknologier

Havpolitik

Direkte fordele for borgerne

Medier

Forskning

Forenkling eller forbedring af
eksisterende lovgivning (19
revideringer i 2009 + 25
kodificeringer)
Strategisk gennemgang af initiativet
om bedre lovgivning
Undersøgelse af lovforslag, der ikke
er behandlet endnu – kan de
forenkles
Kommissionens årsberetning peger
på problemer med sen
implementering
Konvention om centraliseret
toldbehandling
Indførslen af elektronisk toldsystem
3-årig handlingsplan mod overtrædelse
af intellektuelle ejendomsrettigheder
Fælles regler for forsvarsmateriel
Behandling af sager om overtrædelse af
toldregler
Kontrakt om offentlige indkøb til
satellitnavigationssystemet Galileo
Rammer for indførelse af intelligent
transportsystem ex. bompenge
Meddelelse om forbedring af
havforvaltningen i Middelhavsområdet
EU-strategien for Østersøområdet
Forslag om havpolitik
www.europeana.eu – EU’s digitale
bibliotek
Registrere domænenavne på alle EUsprog
OPP om fremtidens IT til 300 mio. euro
Godkendelse af Media Mundus-program
Politiske retningslinjer for fremme af
mediekendskab i Europa
Beskrivelse af anvendelsen af
statsstøtteregler for public-servicekanaler
Etablering af Forvaltningsorganet for
forskning + Forvaltningsorganet for Det
Europæiske Forskningsråd
Ny strategi for forskning inden for ITK
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Kultur

Et nyt program for retfærdighed
og indre anliggender
Sikkerhed

Arbejdspladser
Social sikring

Bedre beskyttelse af forsøgsdyr
Litteraturpris uddelt for første gang
Det første europæiske kulturforum
To nye fora for at fremme
flersprogethed
Stockholm-program for retfærdighed og
indre anliggender vedtaget
Mere bistand til kvinder og børn, der har
været ofre for menneskehandel og
seksuel udnyttelse
Forslag om fingeraftryksdatabasen
Eurodac
Aftale om amerikanske myndigheders
adgang til viden om finansielle
transaktioner
Stor jobmesse i Bruxelles
Aftale om arbejdskraft i søfartssektoren
Forenklede regler for beskyttelse af
immigranters ret til social sikring
Rapport om aldrende befolkning
Beskæftigelsesrapport

Overordnet viser søgningen, at 26 ud af 80 sager i EU’s beretning ikke har fundet vej til de
danske aviser, hvilket svarer til cirka en tredjedel af alle sager. Ser man herefter på, hvor
mange sager, der ikke er kommet på dagsordenen under hvert hovedemne, fremkommer der et
interessant resultat. Under emnet ’Økonomi og finans’ er der således 13 sager oplistet i
beretningen, og af disse 13 sager fandt hele 11 vej til de danske aviser. Omvendt omtræder
der under emnet ’Borgernære emner’ i alt 26 sager, men kun 15 af disse kommer på den
danske dagsorden. Herunder ses en oversigt over, hvor mange procent af sagerne under et
emne, der ikke kom på dagsordenen:
Økonomi og finans: 15,4 procent
Klima og energi: 29,4 procent
International aktør: 41,2 procent
EU’s struktur og institutioner: 14,2 procent
Borgernære emner: 42,3 procent
Denne optælling tegner et interessant billede, der på mange måder er med til at nuancere
analysen af EU-emnerne på den danske dagsorden. For det første er det slående at se, hvordan
næsten alle sager inden for emnerne ’Økonomi og finans’ og ’EU’s struktur og institutioner’
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har fundet vej til de danske aviser. Dette indikerer, at medierne opfatter EU-stof, som
omhandler netop disse emner, som meget væsentlige og i udgangspunktet relevante at dække i
avisen. Medierne anser på disse områder således EU som en vigtig spiller samt EU-sagerne på
området som gode nyheder, hvilket bekræfter Tjernström og Ørstens førnævnte resultater.
Resultatet for ’Økonomi og finans’ kan i den forbindelse også hænge sammen med, at emnet
passer godt med avisernes øvrige opdeling, hvor der ganske ofte er en sektion eller nogle sider
specifikt målrettet dette stofområde. Det er således let for medierne at se, hvor
økonomihistorierne hører hjemme, end eksempelvis de borgernære emner, som dækker over
en meget bred vifte af historier.
De sager, der ikke kom i de danske aviser inden for de to emner, er blandt andre
EU’s omlægning af långivnings-muligheder til større og mellemstore virksomheder samt en
sag om forenkling og forbedring af lovgivningen, hvilket er bemærkelsesværdigt, da begge
sager har potentielt stor indvirkning på mange borgere i EU. For det andet er det interessant at
se, hvor få sager under emnerne ’International aktør’ og ’Borgernære emner’ der bliver blevet
omsat til artikler i de tre aviser. Næsten halvdelen af alle sager under disse emner kommer
således ikke længere end til EU’s egen beretning, herunder eksempelvis sager om EU’s
naboskabspolitik, møder med Den Afrikanske Union samt sager om medier, forskning og
kultur.
Disse forholdsvis mange sager, som ikke er kommet på den danske dagsorden, står i
kontrast til den forholdsvis store omtale, som begge overordnede emner, ’International aktør’
og ’Borgernære emner’ har fået i aviserne, jf. analysen af EU-sager på dagsordenen. Det kan
derfor konkluderes, at det især er enkelte sager inden for disse emner, som har haft mediernes
interesse og genereret omtale. Ved en nærmere gennemlæsning af sagsbeskrivelserne drejer
det sig under emnet ’International aktør’ eksempelvis om tiltrædelsesforhandlinger med
forskellige lande, ikke mindst Tyrkiet og Island, samt valgobservationer i især Afghanistan.
Under emnet ’Borgernære emner’ har eksempelvis sager om kompensation ved forsinkede
fly, billigere mobiltelefoni samt regler for landbrugsstøtte huseret flittigt på den danske
dagsorden.
Ud fra denne gennemgang er det muligt at tegne et samlet billede af de sager, som
ikke nåede dagsordenen. Det er således påfaldende, at flere af ”ikke-sagerne” omhandler
abstrakte politiske problemstillinger såsom nye direktiver, udvidelse af retlige rammer, nye
strategier, arbejde med langsigtede partnerskaber e.l., hvor konsekvenserne kan være svære at
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anskueliggøre journalistisk. Omvendt gælder det også sager, der omhandler de lidt blødere
emner som eksempelvis forskning og kultur, som det på sin vis ville være let at gøre
interessante for den almindelige læser. Fravalget af bløde historier er også påvist i Ørsten
2005 (p. 238). Resultatet er et paradoks og kan nok i høj grad tilskrives mediernes
(begrænsede) tid og muligheder for at sætte sig ind i både kompliceret lovstof, men også
emner der ud fra normale journalistiske betragtninger ville kræve, at en case tilknyttes
historien (Kramhøft 2003: 143). Til sammenligning er højdespringerne på dagsordenen,
eksempelvis EP-valget og klimatopmødet, sager, der giver langt bedre muligheder for hurtigt
og effektivt at sætte ansigter og begivenheder på historien. EU taber så at sige, både hvad
angår tunge og de lette historier, hvilket ikke kan undgås at have en indflydelse på det billede,
som befolkningen får. Man får ikke de langsigtede sammenhænge, men heller ikke de
nærværende identifikationshistorier.
I forlængelse af ovenstående analyse skal det pointeres, at den er kvantitativt udført
ved hjælp af søgeord og optælling af sager inden for hvert emne. En vis kvalitativ vurdering
af, om en bestemt sag optrådte i artiklerne, har dog i nogle tilfælde været umulig at undgå.
Dette kan naturligvis influere negativt på undersøgelsens udregninger og konklusioner, men
datagrundlagets størrelse taget i betragtning anses enkelte fejlrubriceringer ikke at rokke
væsentligt ved det overordnede billede af, hvilke typer sager der ikke kom på den danske
dagsorden i 2009.

4.1.4 Salience: Avisernes prioritering af EU-stoffet
Efter at have behandlet forventningerne til emner og deres fordeling på dagsordenen skal her
undersøges en række andre karakteristika ved EU-stoffet. En af de teoretiske forventninger
går på, at EU-stoffet ikke vil optræde ofte i medierne, men at det – i det omfang det optræder
– bliver relativt højt prioriteret (Peter & de Vreese 2004: 16). På dette mere detaljerede niveau
måles salience via artiklernes antal ord, placering i avisen, samt hvorvidt EU nævnes i rubrik
og underrubrik – alle tre faktorer er udtryk for mediernes prioritering af stoffet.
Optællingen viser, at de store omnibus-aviser, Jyllands-Posten og Politiken, generelt
skriver flere artikler samt bruger langt flere ord på EU-sager end tabloidavisen, B.T.
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Sammenligner man andelen af EU-stof med den samlede mængde artikler i hver avis,
optræder EU-stoffet således tre gange så ofte i Politiken som i B.T.19. På samme måde bruger
omnibus-aviserne begge omkring 500 ord pr. artikel om EU-sager, mens B.T. kun afsætter
omkring 190 ord pr. artikel. Man kan indvende, at det er forventeligt, givet tabloidformatet.
Men da Jyllands-Posten i 2009 også udkom i tabloidformat, kan forskellen altså forklares
gennem formatstørrelse, men gennem forskellig prioritering.

Avis
JP

Middelværdi
463,33

N
909

Politiken

553,65

787

B.T.

190,21

183

I alt

474,56

1879

Tabel 4: Gennemsnitligt antal ord pr. artikel

Hyppighed
Forside
Resten af første sektion
Øvrig sektion
I alt

Procent
76

4

1182

63

621

33

1879

100

Tabel 5: Daglig prioritering af EU-stof

EU-sagernes samlede mulighed for at komme på forsiden og dermed være avisernes
ultimative bud på en historie, der sælger udgaver (Kramhøft 2003: 50), er på linje med enhver
artikels generelle sandsynlighed for at komme på forsiden. Godt to procent af det samlede
avisstof i 2009 befandt sig på forsiden af én af de tre aviser20, mens nærværende undersøgelse
viser, at det samme gjorde sig gældende for fire procent af alle artikler om EU-sager. EUemnerne udgør således en normal del af historierne på forsiden. Samtidig viser en udregning i
konkrete tal, at 76 EU-artikler var på forsiden i løbet af de 179 undersøgelsesdage, der er
indeholdt i analysen. Omregnet til procent vil det sige, at EU blev omtalt på forsiden i
omkring 42 procent af dagene – altså et sted imellem hver anden og tredje dag. Derudover
viser tallene, at stoffet som oftest behandles i første sektion og dermed må være tiltænkt en
19
Ud fra en Infomediasøgning på (*) for hver avis i 2009 fremkom den samlede mængde artikler i perioden, nemlig 150.122
artikler. EU-stoffets andel heraf er udregnet, men dette tal kan på grund af de mange udvælgelseskriterier for empirien ikke
bruges meningsfuldt. Dog kan det sammenligningen bruges til at vurdere, hvordan fordelingen af EU-stof over tid forholder
sig relativt til fordelingen af det samlede avisstof.
20
Det samlede antal forsider i 2009 er fundet i Infomedia under funktionen ”Avanceret søgning” med søgestrengen
Sidenummer=1 <and> Sektionsnummer=1. Herved fremkom 3161 artikler. Forsidernes andel af artiklerne er herefter
udregnet: 3161/150.122 x 100 = 2,1 procent.
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bred målgruppe inden for avisens læserskare. Her skal der dog indføjes det forbehold, at vi i
udvælgelsen af empiri har fravalgt en række sektioner, som muligvis indeholder flere EUsager, eksempelvis i form af forbrugerstof i JP’s ’Puls’ eller Politikens ’Lørdagsliv’.

Hyppighed

Procent

Nej

1259

67

Ja

620

33

I alt

1879

100

Tabel 6: Profilering af EU i rubrik og/eller underrubrik

Slutteligt kan man se, at EU omtales i rubrik og underrubrik i cirka en tredjedel af alle
artikler, der omhandler EU-sager. Det bekræfter billedet af, at EU-emner får en pæn
opmærksomhed, når det så endelig kommer på dagordenen – også taget i betragtning af, at der
i optællingen ikke indgår artikler, der kun nævner navnene på konkrete EU-politikere eller
andre europæiske aktører, men ikke nævner EU. Resultaterne for salience bekræfter, at EUsagerne får en pæn prioritering, når de er på dagsordenen. Det synes vigtigt for medierne at
sætte scenen og placere historien i en EU-politisk sammenhæng, når det gælder disse sager.

4.1.5 Aktør
Et sidste, men mindst lige så vigtigt aspekt i forhold til at forstå EU-stoffets optræden på
dagsordenen findes i forhold til aktører. Her går forventningen på, at et stofområde er
afhængigt af at have såkaldte issue proponents, som er villige til at sætte emnet på
dagsordenen og således må regnes blandt dets fortalere i offentligheden (Dearing & Rogers
1996: 3).
Resultaterne omkring aktører – både hvad angår medier og politikere – har flere
interessante dimensioner. Optællingen viser som nævnt, at Jyllands-Posten og Politiken
generelt skriver flere artikler samt bruger langt flere ord på EU-sager end B.T. Til sammen
står de to omnibusaviser for over 90 procent af den samlede omtale. Personer, der vil sætte
EU på dagsordenen, skal derfor nok satse på de klassiske omnibusaviser, hvis de skal lykkes
med deres forehavende. Dette bekræfter i høj grad tidligere forskningsresultater, der viser, at
quality papers beskæftiger sig mere med EU og dets arbejdsområde (Pfetsch 2008: 33).
Samtidig bekræfter en Anova-test, at der er signifikant forskel på, hvilke emner
aviserne bringer artikler om. JP og Politiken er enige om at dække EU på en måde, som
adskiller sig markant fra B.T. Den største forskel er, at halvdelen af B.T.’s artikler omhandler
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emnet ’EU’s struktur og institutioner’, hvilket vil sige interne historier fra EU-systemet; valg
og politisk spil. Herefter følger ’Andre EU-sager’, som dækker over specifikke danske sager,
samt ’Borgernære emner’. Nærhedskriteriet spiller altså en stor rolle for tabloidavisens
dækning af EU. I de to andre aviser er fordelingen af emner mere lige, og der er ikke
signifikant forskel på dækningen.

Avis
JP
Emne

Økonomi og finans
Klima og energi

Procent

International aktør
EU's struktur og
institutioner
Borgernære emner
Andre EU-sager
I alt

Procent

Politiken

I alt

19
11
19

19
13
19

BT
8
7
10

JP
16
12
18

24

27

51

28

16
11
100

13
13
100

9
15
100

14
12
100

Tabel 7: EU-emner fordelt på avis

Hvad angår EU-fortalere på den mediemæssige side, er der således ikke tvivl om, at
ommnibusaviser er stærkere issue proponents end tabloidaviser. Men hvordan ser det ud med
de politiske aktører? Tabel 8 viser, hvilke politiske kildetyper der optræder i EU-stoffet.

Procent af kodesvar

Kildetype

MEP

N
132

MF

314

Procent af alle tilfælde

Procent
14

17

34

40

EU-kommissær

11

1

1

EP-kandidat

91

10

12

International kilde

329

35

42

Øvrig politisk kilde

52

6

7

929

100

119

I alt

Tabel 8: Politiske kilder i EU-stoffet

Der er imidlertid nogle spidsfindigheder ved tabellen, som først kræver en uddybning. Da vi
stadig befinder os inden for agenda-setting-empirien er alle politiske kildetyper talt med –
’internationale kilder’ og ’øvrige politiske kilder’ er dermed ikke sorteret fra, som det gør sig
gældende i framingdelen. Eftersom der kan optræde flere politiske kilder i én og samme
artikel, vil antallet af kilder overstige antallet af tilfælde – altså antallet af artikler – hvilket
fremgår af højre søjle. Samtidig er én kildetype kun talt med én gang per artikel, selvom det
kan forekomme, at eksempelvis to MEP’ere udtaler sig i samme artikel. Derfor er tabellen
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udelukkende i stand til at vise fordelingen af kildetyper og ikke fordelingen af enkelte
politikere. I den midterste søjle er den samlede mængde kodesvar sat til 100 procent,
hvorefter hver enkelt kildetypes procentvise andel heraf kan udregnes.
Tabel 8 viser flere interessante tendenser. Først og fremmest er det overraskende, at
’Internationale kilder’ scorer så højt og optræder i 42 procent af alle artikler med politiske
kilder. Dette resultat kan synes naturligt, idet EU-fortalerne må forventes ofte at komme fra
EU-systemet, men det kan ikke bekræfte tidligere studier, der viser, at det hovedsagligt er
nationale aktører, der udtaler sig i EU-sager (fx de Vreese et al 2006: 497). Skal man tro dette
resultat, står det altså noget bedre til med graden af europæisering af de danske medier, end
der normalt lægges op til (Ørsten 2006: 113). Dog er det i den forbindelse værd at bemærke,
at tidligere studier ofte har undersøgt tv-nyheder, hvor man af praktiske grunde ikke på
samme måde kan benytte et internationalt citat og oversætte det, ligesom man har brug for
aktuelle billeder af den person, der udtaler sig. At benytte internationale kilder er derfor
lettere for en skrivende journalist, som kan deltage i et pressemøde i Bruxelles og citere
eksempelvis kommissionsformand Barroso eller relevante fagkommissærer (Ørsten 2006:
108). Det er derfor et sandsynligt bud, at fælles pressemøder, telegrambureauer og lignende
udgør en væsentlig kilde til de mange internationale citater.
Ud over de internationale kilder er det især MF’ere, der optræder hyppigt i EUsagerne. Dette er i tråd med tidligere forskning. I den forbindelse er det værd at hæfte sig ved,
at mens MF’erne udtaler sig i 40 procent af artiklerne, gør det samme sig kun gældende for
MEP’erne i 17 procent af alle artikler. Selvom vi har danske politikere, der til daglig
beskæftiger sig med EU-politik, optræder disse altså relativt sjældent i EU-stoffet.

Genre
Redaktionelt stof
Kildetype

9

Debatterende stof
34

35

27

Procent af svar i genren
Procent af svar i genren

1

1

7

20

Procent af svar i genren
Procent af svar i genren

43

8

5

10

100

100

MEP
MF

Procent af svar i genren
Procent af svar i genren

EU-kommissær
EP-kandidat
International kilde
Øvrig politisk kilde
I alt

Tabel 9: Kildetype fordelt på genre21
21
Da der godt kan optræde flere kilder i én artikel, giver det sammenlagte tal for hver genretype og i alt mere end 100
procent.
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Tabel 9 viser kildetyperne fordelt på genre. Her er andelen af kildetyper udregnet som
procent af det samlede antal artikler. Tabellen er interessant, idet den viser signifikant forskel
på, hvilke kildetyper der optræder i henholdsvis redaktionelt og debatterende stof. MEP’erne
optræder eksempelvis i hele 34 procent af det debatterende stof – og er dermed den
kildegruppe, der oftest ytrer sig i debatstoffet. Til sammenligning optræder de kun i ni procent
af det redaktionelle stof. Hvis man antager, at de kilder, der optræder i debatstoffet, har noget
på spil og er interesseret i at ytre sig, bliver det endnu mere påfaldende, at MEP’erne ikke
samtidig finder vej til det redaktionelle stof. Resultatet tyder på, at MEP’erne selv må gøre en
aktiv indsats ved eksempelvis at indsende debatindlæg for at have chancen for at komme i de
danske medier, idet de ikke får den redaktionelle opmærksomhed, som deres situation ellers
synes at berettige dem til. Sagt med andre ord: De issue proponents, der har mest interesse i at
sætte EU på dagsordenen, får ikke en tilsvarende opmærksomhed fra mediernes side. Denne
redaktionelle opmærksomhed får til gengæld MF’ere og internationale kilder, der er langt de
mest benyttede kildetyper i det redaktionelle stof, hvor journalisten selv afgør kildevalget.
Dette kan skyldes tendensen til at domesticere EU-stoffet for at skabe identifikation.
Også på aktørniveau er der en pointe i at analysere resultaterne i henhold til sondringen
mellem valgkamp og rutineperiode, idet det må antages, at især kildetypen ’EP-kandidater’
har stor interesse i at komme i medierne i forbindelse med en valgkamp. Således er
kildetyperne opgjort på valgkamp/rutineperiode, og resultatet ses i Tabel 10.

Rutineperiode
Kildetype

MEP
MF

Procent

EUkommissær
EP-kandidat
International
kilde
Øvrig kilde

67
89

Valgkamp
33
11

100

0

33

67

91

9

73

27

Tabel 10: Aktører fordelt på valgkamp og rutineperioder

Overordnet set er der ikke forskel på, hvor mange politiske kilder der optræder under
valgkampen, idet ca. 20 procent af de politiske udtalelser falder i denne periode, hvor også 20
procent af alle artikler er skrevet. Tabel 10 bekræfter dog forventningen om, at der er forskel
på, hvilke kildetyper der især er repræsenteret i løbet af en valgkamp. Det står således klart, at
kandidaterne til Europa-Parlamentet i to ud af tre tilfælde citeres i netop valgkampsperioden.
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Også MEP’erne og ’Øvrige kilder’, som blandt andet dækker over tidligere danske politikere,
er forholdsvist meget på banen under valgkampen, idet cirka en tredjedel af disse kildetypers
udtalelser falder her. I den forbindelse skal det nævnes, at enkelte politikere er blevet kodet
som både MEP’er og EP-kandidat og dermed vil optræde i begge kategorier, dog uden at det
vurderes at rykke væsentligt ved det overordnede billede af, hvem der kan have en interesse i
at promovere sig selv eller en anden kandidat. I modsætning hertil viser tabellen, hvordan
internationale kilder, MF’ere og EU-kommissærer næsten udelukkende udtaler sig uden for
valgkampen og dermed er klart de mest synlige aktører i rutineperioder.

Hyppighed
Nej

Procent

1099

58,5

Ja

780

41,5

I alt

1879

100,0

Tabel 11: Politiske kilder i artiklerne

Slutteligt skal det i henhold til dette speciales øvrige sondring mellem medier og politikeres
behandling af EU-stoffet slås fast, at der ikke umiddelbart er den store forskel på dækningen
af de overordnede EU-emner, alt efter om der optræder politiske kilder eller ej.
Det mest bemærkelsesværdige er, at der kun optræder politiske kilder i lidt under
halvdelen af samtlige artikler om EU. Dette er interessant i forhold til specialets præmis om,
at politikerne også har et stort ansvar for at debattere EU i medierne, idet medieoutputtet i høj
grad hænger sammen med det politiske input (Hopmann 2008: 18). Ifølge analysens resultater
tyder det således på, at danske borgere præsenteres for mediernes framing af EU, og at
mediernes fortælling om EU altså overvejende er i centrum. Denne side af sagen er også
blevet grundigt undersøgt i diverse studier af EU-stoffets repræsentation i nationale medier.
Alligevel må politikerne, der trods alt er de ansvarlige aktører og folkevalgte repræsentanter,
siges at være interessante aktører at beskæftige sig med, når det kommer til framingen af EU.
Hvorfor dette perspektiv har været underbelyst er svært at sige, men der synes ofte at være en
implicit forståelse blandt politikere og forskere om, at det er ”mediernes skyld”. Dette synes
som en forsimplet opfattelse af virkeligheden, idet man kan argumentere for, at det er muligt
for individer og grupper selv at præge mediernes beskrivelse ved selv at tage teten og
præsentere en anden version af historien i medierne (Elmelund-Præstekær & Wien 2006: 57).
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I lyset heraf er det nu endnu mere interessant at undersøge, hvordan politikerne så fremstiller
EU, når de endelig udtaler sig.

4.2 Politikernes framing af EU-sager
Politikerne er som sagt i fokus i anden halvdel af denne kvantitative indholdsanalyse.
Tidligere har især mediernes framing været omdrejningspunktet for studier på feltet, men i det
følgende vil fokus rette sig mod de udtalelser, det være sig citater eller indirekte ytringer, som
danske politikere er fremkommet med i forbindelse med de netop analyserede EU-sager på
den danske dagsorden. Fra at have undersøgt agenda-settingen i det brede medieperspektiv
dykkes altså her ned i en delmængde af empirien, nemlig i de artikler, hvor der i variablene
14-17: ’Kildetype’ er noteret, at der optræder danske politiske kilder. Disse artikler er herefter
blevet kodet så mange gange, som der optræder forskellige kilder i den, hvilket har resulteret i
et datamateriale på i alt 775 udtalelser. Empirien er herefter analyseret i henhold til de
teoretiske forventninger.

4.2.1 Framing
Første forventning lød på, at politikerne i høj grad anlægger en episodisk framing, når de
omtaler EU, hvilket vil sige, at der fokuseres på enkeltsager samt den specifikke situation, de
indgår i. Figur 4 giver et tydeligt svar på den antagelse, idet den viser, at hele 65 procent af
alle politiske udsagn tillægges en episodisk framing. De konkrete EU-sager bliver også kun i
ringe grad nuanceret og perspektiveret, som det ses af andelen af citater med både/og-framing,
nemlig fem procent. Andelen af udtalelser, der kun omtaler EU på et generelt plan, er noget
højere, nemlig 26 procent, men det er trods alt stadig en lille andel sammenlignet med den
episodiske framing. Danske læsere præsenteres således som oftest for EU i sagsspecifikke
sammenhænge.
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Figur 4: Politikernes framing af EU-sager
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4.2.2 Nyhedskriterier
En anden forventning går på, at politikerne bevidst eller ubevidst forsøger at tale ind i en
mediedagsorden, hvor nyhedskriterier spiller en stor rolle for udvælgelse af historier. Især
nyhedskriteriet ’konflikt’ kan få medierne til at fatte interesse for en historie (Kramhøft 2003:
59), hvilket forventes at afspejles i politikernes omtale af EU. Analysen bekræfter, at
konfliktkriteriet dominerer udtalelserne, mere end hvad tilfældigheder kan begrunde, således
optræder kriteriet i næsten halvdelen af politikernes udtalelser. Hvad der derimod ikke passer
med forventningen, er den forholdsvis store andel af politikere, som lægger sig op ad
nyhedskriteriet ’væsentlighed’. Dette gælder for 26 procent af udtalelserne og tyder på, at
politikerne ganske ofte forsøger at slå på væsentligheden af en given EU-sag, hvilket i
henhold til undersøgelsens grundlæggende præmis om den diskuterende og oplyste
offentlighed må siges at være positivt. Det skal i den forbindelse nævnes, at det især er
bestemte politikere, der ofte bejler til dette kriterium, ikke mindst daværende udenrigsminister
Per Stig Møller.
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Figur 5: Politikernes oplæg til nyhedskriterier
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Til gengæld er der ikke meget at komme efter, når det gælder de øvrige nyhedskriterier,
’aktualitet’, ’sensation’ og ’identifikation’, som hver især optræder i under to procent af
udtalelserne. Derfor må det konstateres, at det er meget få politiker-citater, som forsøger at
appellere til læsernes følelser, hvad enten det er harme og overraskelse over en sensation, eller
det er identifikation med personer eller begivenheder i EU. Nyhedskriterierne ’væsentlighed’
og ’konflikt’ er også fremtrædende i EU-journalistikken (Ørsten 2005: 240-241), men
politikernes lave brug af nyhedskriteriet ’aktualitet’ står i kontrast til mediernes stærke brug af
dette kriterium (Ibid: 240-241). Det tyder på, at ’aktualitet’ er mindre vigtigt for politikerne
end for medierne, der er afhængige af at komme først med det sidste nye. Samtidig kan dette
speciales specifikke afgrænsning af , hvad der bliver betragtet som udtryk for ’aktualitet’ (se
evt. Bilag 2), have betydet færre artikler inden for denne kategori.
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4.2.3 Vinkling
I de hidtidige studier af mediernes EU-framing er det et tilbagevendende resultat, at stoffet
som oftest får en national vinkling i de nationale medier (Pfetsch 2008: 3, de Vreese 2005:
59). Dette antages også at gøre sig gældende for politikernes udtalelser.

Hyppighed

Procent

Uvinklet

15

2

Nationalt

414

53

Europæisk

273

35

Internationalt
I alt

73

10

775

100

Tabel 12: Politiske kilder i artiklerne

Tabel 12 bekræfter forventningen, idet den viser, at de danske politikere i over halvdelen af
tilfældene tillægger EU-sager en national vinkling, hvilket vil sige, at citatet refererer til en
dansk kontekst eller knytter an til danske perspektiver. Dette resultat er tankevækkende, hvis
politikerne ønsker at skabe et tilhørsforhold med det overnationale politiske niveau, og man
kan diskutere, hvorvidt resultatet skyldes, at politikerne er tvunget til at tækkes en national
vælgerskare, der har lettere ved at forholde sig til nationale skillelinjer, eller om politikerne
også selv først og fremmest ser på EU-sager i et nationalt perspektiv.
Sammenholder man politikernes vinkling med den type emne, som udtalelserne
vedrører, dukker flere interessante tendenser op. Af Figur 6 fremgår det, at der er stor forskel
på, hvilke sager der vinkles hvordan. Mens sager, der vedrører ’Andre EU-sager’ adskiller sig
signifikant fra de øvrige emner og nærmest udelukkende vinkles nationalt, ses den
stikmodsatte tendens for emnet ’Klima og energi’, der i modsætning til alle andre emner
hovedsageligt vinkles internationalt. Vinklingen af emnet ’Internationale aktør’ adskiller sig
også signifikant ved at være overvejende europæisk. Analysen bekræfter dermed tidligere
undersøgelser, der viser, at der er stor forskel på vinklingen, alt efter om det er et emne, som
hovedsagligt hører under nationalstaternes ressortområde, eller om det er et regionalt eller
globalt anliggende (Pfetsch 2008: 30). På den baggrund overrasker det ikke, at også
’Borgernære emner’ fortrinsvis får en dansk vinkling, idet disse emner i sagens natur er
tættere på danskernes hverdag end sager under EU som ’international aktør’. I sidstnævnte
tilfælde kan man omvendt forvente, at danskere – medier, politikere og borgere – i højere grad
ser sig som europæere, når de står over for andre globale aktører som USA og Asien, og at
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den europæiske vinkling dermed flugter godt med opfattelsen af sagens karakter (Pedersen
2008: 199). Angående ’Klima og miljø’ ligger den internationale vinkling også i god tråd med
den bevidsthed om globalt ansvar og handling, som var fremtrædende op mod FN’s
klimatopmøde i København i 2009, hvor alverdens lande var samlet for at debattere
problematikken. Blot at konkludere at den nationale vinkling er fremherskende i EU-sager,
synes altså at være en forsimpling, også når det gælder politikerne.

Figur 6: Vinkling af sager
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4.2.4 Tone
En sidste fremherskende forventning går på, at EU portrætteres neutralt i medierne, men at de
historier, der betones i en bestemt retning, som oftest er negative (de Vreese et al 2006: 497).
Nærværende undersøgelse kan i høj grad bekræfte første del af denne forventning, idet langt
over halvdelen af de politiske udtalelser, 64 procent, bliver fremlagt i en neutral tone.
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Figur 7: Tonen i EU-sager
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Anden halvdel af forventningen kan undersøgelsen derimod ikke støtte op om. Analysen viser
således en ligelig fordeling mellem positive og negative udtalelser. På den baggrund kan det
altså konkluderes, at de danske politiske kilder generelt hverken giver udtryk for ophidselse
eller begejstring i deres omtale af EU, men at de bevidst eller ubevidst stræber efter en
nøgtern og neutral italesættelse af emner. Dette kan være et tegn på, at det overnationale
niveau efterhånden er blevet så integreret en del af det danske politiske billede, at politikerne
ikke finder det nødvendigt hverken at forklare eller forsvare det længere. Det kan også tyde på
en ligegyldighed eller en bevidst nedtonet omgang med EU-emner, der risikerer at øge
distancen mellem EU og offentligheden (de Vreese et al 2006: 483). I hvert fald kan man på
baggrund af disse resultater ikke konkludere, at politikerne er med til at skubbe befolkningen
væk fra en spirende europæisk identitet ved at fremstille EU i et negativt lys (Pfetsch 2008:
24).
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4.3 Indholdsanalysens resultater
Den kvantitative indholdsanalyse af EU-stoffet i danske medier er foretaget i to trin. Først er
der tegnet et bredt billede af mediedagsordenen, hvorefter materialet er indsnævret til at
fokusere på politikerne og deres rolle i forhold til at frame dette EU-stof.
Agenda-setting-analysen har først og fremmest bidraget med viden om, hvilke EUemner der kom på den danske mediedagsorden, og hvilke der ikke gør. Her viser det sig, at
især emnet ’EU’s struktur og institutioner’ fylder godt på dagsordenen, idet næsten 30 procent
af alle artiklerne omhandler dette emne. De andre emner fra EU’s beretning får en næsten
ligelig mediedækning, med andele på mellem 11 og 19 procent. Dog er det tydeligt at se,
hvordan emnerne udvikler sig på dagsordenen i forhold til, hvilke store begivenheder eller
real world indicators, der netop er aktuelle. Således har især EP-valget i juni 2009 stor
indflydelse på mængden og karakteren af EU-sager på dagsordenen, men også begivenheder
som finanskrisen og COP15-topmødet kan aflæses i emnernes optræden på dagordenen. En
anden og vigtig del af ønsket med analysen var at kortlægge, hvilke sager der ikke når den
danske dagsorden. Her er det især påfaldende, at næsten alle sager inden for emnerne
’Økonomi og finans’ samt ’EU’s struktur og institutioner’ finder vej til de danske medier,
mens det samme kun gælder for godt halvdelen af sagerne inden for emnerne ’International
aktør’ samt ’Borgernære emner’. Det er især sager om nye administrative tiltag og langsigtede
initiativer samt blødere sager om medier og kultur, som ikke når ud over EU’s egen beretning.
Sammenholdt med resultaterne for de emner, der kom på dagsordenen, tegner der sig et
interessant billede. Dét, at et emne ofte optræder på dagsordenen, hænger ikke nødvendigvis
sammen med, at medierne finder alle sagerne inden for emnet interessante. I stedet trækker
flere enkeltsager omtalen. Omvendt anses nogle emner som så vigtige, at de partout når
dagsordenen. Denne dynamik vil være interessant at undersøge nærmere i et senere studium.
Her skal blot konkluderes, at resultaterne kan indeholde en risiko for, at danske borgere bliver
præsenteret for et unuanceret billede i offentligheden – hvilket altså også giver en unuanceret
baggrund at debattere EU-sagerne ud fra.
Ud over de specifikke emners tilstedeværelse eller ej, er der også undersøgt en række
generelle træk ved EU-stoffet på dagsordenen. EU fylder generelt lidt i de danske medier,
men når det endeligt optræder, har det en relativ høj salience. Både hvad angår placering i
avisen samt tilstedeværelse i rubrik og underrubrik, er EU godt repræsenteret, hvilket kan tyde
på, at når medierne vælger EU til, anser de også sagen for at være vigtig. Dog er der stor
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forskel på, hvilken avis stoffet optræder i. I en mediemæssig sammenhæng levner
undersøgelsen således ingen tvivl om, at det især er omnibusaviserne Jyllands-Posten og
Politiken, der sætter EU på dagsordenen.
De store morgenaviser har langt mere EU-stof, bruger langt flere ord og sætter EU
oftere på forsiden end tabloidavisen B.T. Derudover er de to avisers dækning meget ens, og
samtidig meget anderledes end B.T.’s, hvor emnerne ’EU’s struktur og institutioner’ samt
’Borgernære emner’ er mest fremtrædende, mens det i JP og Politiken er EU-emnerne
’Økonomi og finans’ samt ’International aktør’. Omnibusaviserne kan regnes blandt EU’s
fortalere på mediesiden.
Hvad angår politiske fortalere, er billedet mere broget. Særligt bemærkelsesværdigt
er det, at kildegruppen ’Internationale kilder’ optræder hyppigt i artiklerne, idet dette ikke
stemmer overens med tidligere studier på feltet. Også MF’erne udtaler sig ofte i EU-sager
sammenlignet med MEP’erne. Det på trods af, at MEP’erne er de danske politikere, der
beskæftiger sig med EU til hverdag. Selvom MEP’erne udtaler sig meget lidt i det
redaktionelle stof, optræder de hyppigt i debatstoffet, hvilket er et paradoks. Kandidaterne til
EP-valget fylder naturligt nok meget omkring valgkampen i 2009, men er ellers fraværende.
Resultaterne peger altså i retning af både en række internationale og nationale issue
proponents. Ofte kan det dog være svært for de danske EU-politikere at vinde indpas på
dagsordenen.
Opsummerende om agenda-setting-analysen kan man altså sige, at EU får pæn
opmærksomhed, når stoffet endelig dækkes, at nogle emner har lettere ved at nå dagsordenen
end andre, samt at det er ’den gamle, forventelige garde’ af kvalitetsaviser og nationale
politikere, som i høj grad sætter dagsordenen. På den baggrund må det konkluderes, at den
danske befolkning får et noget unuanceret billede af EU og dens arbejdsområde, og at det
derfor kan være svært at vende alle relevante sten i den offentlige debat.
I anden del af analysen er fokus netop snævret ind til de danske politikere, og i den
forbindelse er det først og fremmest interessant, at der kun optræder politikere i 42 procent af
alle artikler om EU-emner. Når politikerne udtaler sig, lægger de sig langt hen ad vejen op ad
de resultater, som kendes fra studier af mediernes framing. Således anlægger politikerne også
langt overvejende en episodisk framing frem for en tematisk, de fremlægger som oftest
sagerne i et nationalt perspektiv, de appellerer hovedsagligt til konfliktkriteriet, ligesom de i
langt de fleste tilfælde omtaler EU i en neutral tone. I lighed med medierne bringer de kun
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sjældent nyhedskriterier som aktualitet, identifikation og sensation i spil, når de udtaler sig
om EU-emner. På enkelte områder kan analysen dog ikke bekræfte forventningerne. Først og
fremmest er det slående, hvordan forskellige emner tillægges forskellige vinklinger, hvor
eksempelvis sager under emnet ’International aktør’ som oftest vinkles europæisk, mens sager
under emnet ’Klima og energi’ bliver internationalt vinklet.
Overordnet set framer de danske politikere altså EU både konfliktfyldt og i en neutral
tone samt som enkeltstående begivenheder i en national kontekst – alt sammen på grund af
den måde, som de bruger bestemte ord på, eller ud fra den vægtning de foretager i deres
udtalelser. Hvilket overordnet billede af EU denne framing skaber, samt hvilken betydning
det kan have for borgernes lyst og mulighed for at diskutere EU i den offentlige debat,
debatteres efter specialets anden del, der kvalitativt uddyber udvalgte eksempler fra
datamaterialet.

5. Retorisk fokus – specialets kvalitative del
Sidste del af analysen i dette speciale er en retorisk tekstanalyse, som supplerer
indholdsanalysens resultater med et mere normativt og tekstnært niveau. Dette er med til at
uddybe forståelsen for, hvordan danske politikere framer EU, da det er funderet i konkrete
eksempler, så det bliver tydeligt, hvordan framingen er konstrueret rent retorisk. Hvor den
kvantitative analyse leverer et generelt overblik over problematikken og datasættet, giver den
kvalitative analyse et mere partikulært indblik i problematikken. Samtidig er
indholdsanalysen med til at sikre relevansen i den retoriske analyse (Holme & Solvang 1996:
87). Dermed ikke sagt, at en kvalitativ analyse ikke i sig selv kan være relevant, men det
sikrer alt andet lige væsentligheden, at den problematik eller tendens, der undersøges, allerede
er påvist gennem statistik. Men vigtigst af alt kan det give flere nuancer at undersøge den
samme problemstilling ud fra forskellige teoretiske og metodiske synsvinkler (Ibid: 86).
Man kan anlægge adskillige interessante retoriske indgangsvinkler på de 775
politikerudsagn. Men for at sikre relevansen i forbindelse med udvælgelsen af analyseobjektet
til den kvalitative analyse, har vi forsat den førnævnte tragtform. Vi har derfor ladet
indholdsanalysens resultater være styrende for, hvilket teoretisk retorisk fokus der anlægges i
den kvalitative del. Indholdsanalysen peger på flere interessante aspekter ved danske
politikeres framing af EU, men i forlængelse af specialets problemformulering er det mest
relevant at få uddybet måden, hvorpå politikerne konkret framer EU. Fra den kvantitative del
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ved vi, at danske politikere, når de taler om EU, typisk anvender en episodisk framing, at
tonen som oftest er neutral, og at udtalelsen knyttes til en national kontekst. Det er derfor
interessant at belyse, hvordan denne framing kommer til udtryk i konkrete eksempler.
Den kvantitative analyse viser også, at danske politikere typisk anvender en konfliktframe eller væsentligheds-frame, når de omtaler EU, mens de kun sjældent slår på
nyhedskriterierne identifikation, sensation og aktualitet. Her er det interessant at belyse, hvad
det er for en retorik, der ligger bag brugen af konflikt- og væsentlighedskriteriet. Umiddelbart
kan det tyde på, at politikerne i høj grad søger at påvirke modtagerne, altså borgerne, gennem
en appel præget af saglighed frem for en appel præget af følelser. I den forbindelse vil det
være relevant at sammenholde politikernes ytringer med retorikkens tre appelformer logos,
ethos og pathos for på dette mere detaljerede plan at afdække, hvordan de balancerer brugen
af de tre appelformer i deres EU-diskurs.
Sigtet med denne retoriske analyse er at indkredse og give eksempler på den
overordnede fortælling om EU, som politikerne præsenterer befolkningen for. Dette giver
også en baggrund for at diskutere, hvilke mulige konsekvenser politikernes framing har for
formidlingen af EU til offentligheden. For at kunne gøre dette tages der udgangspunkt i
retorisk teori om fortællingen, narrativet, som element i en overbevisende diskurs. Samtidig
anvendes retorisk teori om persuasio herunder appelformerne logos, ethos og pathos, som en
taler kan benytte sig af for at overbevise sit publikum. Teorien vil være styrende for, hvilke
eksempler der udvælges af de i alt 775 politikerudsagn.
Inden en nærmere redegørelse for den anvendte teori er det dog relevant at
præsentere, hvordan faget retorik i dette speciale kobles til begrebet framing. For selvom både
framing og retorik handler om strategisk anvendelse af sproget, er en kombination af de
akademiske discipliner retorik og politologi ikke gængs. En af årsagerne til dette er, at retorik
hører under humaniora og således bygger på andre videnskabelige traditioner og metoder end
statskundskab, der hører under samfundsvidenskaberne. Afsnittet indledes derfor med en kort
redegørelse for, hvad retorik er, herunder en definition. Derpå følger en beskrivelse af retorik
som akademisk disciplin, hvor også relationen mellem retorik og framing anskueliggøres.
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5.1 Hvad er retorik?
5.1.1 Kort redegørelse og en definition
Retorikken har sin oprindelse i antikkens Grækenland med Aristoteles og Isokrates blandt de
største retoriske nøglepersoner. Siden videreførte romerne den retoriske tradition, og her har
især Cicero og siden Quintilian markeret sig som fremtrædende retorikere.
Aristoteles definerede retorik som en kunnen, der sætter os i stand til at mønstre de
mulige overbevisende momenter, der foreligger i ethvert givet stof (Lindhardt 1996: 33). Han
kategoriserede retorikken som en sidegren til dialektikken og til etikken, som han placerede
under statslæren, politike (Aristoteles, Retorik: 35). Allerede i antikken blev retorik således
sat i forbindelse med politik.
Selvom retorikken i antikken nød stor anerkendelse både som faglig og som praktisk
disciplin, blev den også dengang udsat for kritik. Blandt de fremtrædende kritikere var
Aristoteles’ læremester Platon, som kritiserede retorikken for at være fokuseret på form frem
for substans (Klujeff & Roer 2006: 9).
I begyndelsen af det 19. århundrede faldt retorikken dog for alvor i akademisk unåde,
fordi de hidtidige retoriske tekster ikke kunne leve op til moderne tiders videnskabsteoretiske
krav (Klujeff & Roer 2006: 9). Fra at have været en fast del af dannelse og uddannelse
gennem århundreder blev retorikken nu betragtet som manipulation og sproglig pynt særligt i
Europa (Ibid: 9).
I USA anerkendte man dog fortsat vigtigheden af at undervise i veltalenhed og
offentlig fremtræden. Det var derfor også i USA, at retorikken fik sin renæssance gennem
teoretikere som Herbert Wilchens, I. A. Richards, Wayne Booth og Kenneth Burke m.fl.
Disse teoretikere var alle med til at tegne den retorikopfattelse, der ligger til grund for den
akademiske tilgang til faget, som gør sig gældende på blandt andre Københavns Universitet
og Aarhus Universitet i dag. Det er også denne ny-retoriske tilgang, der anvendes i dette
speciale.
Ny-retorikken trækker tråde tilbage til Aristoteles, da der er tale om en nyfortolkning
af den klassiske retorik, men også et forsøg på at distancere sig fra kritikken af retorikken som
værende udelukkende sproglig pynt og manipulation (Jørgensen 2009: 12). Fokus er stadig på
evnen til at overtale eller overbevise, hvilket inden for retorikken kaldes persuasio. Man taler i
den forbindelse om snæver og bred persuasio. Snæver persuasio er retorik udelukkende
forstået som forsøg på at overtale eller overbevise modtageren om noget – et eksempel på
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dette kan være en valgtale eller en salgstale. Men retorik kan også forstås i en bredere
forstand, nemlig som en sproglig handling, der er intentionel, dvs. at den har et formål (Ibid:
14-15). I den optik kan retorik også handle om eksempelvis at forklare sine tilhørere noget
med det formål, at de skal opnå øget forståelse for et emne (Fafner 2000: 39). Retorik forstået
i denne brede kontekst afspejles i flere moderne definitioner af retorik. Blandt de tidlige nyretorikere finder man Kenneth Burke, der definerer retorik som: ”[…]the use of words by
human agents to form attitudes or to induce actions in other human agents.” Senere samme
sted skriver han, at retorik har rødder i ”[…] the use of language as a symbolic means of
inducing cooperation in beings that by nature respond to symbols” (citeret efter Jørgensen
2009: 12).
Retorik har altså til formål at fremkalde handling eller samarbejde hos modtageren
gennem brugen af sproget. Overtalelse er derfor kun en del af disciplinen, der også sigter mod
at informere og motivere. Herhjemme gør Jørgen Fafner sig til repræsentant for en lignende
tilgang: ”Hvergang vi ønsker at fremstille et anliggende for vore medmennesker […]
foreligger der således en retorisk og dermed hensigtsbestemt (intentionel) situation, uanset
om tilhøreren i øvrigt forholder sig tilsluttende eller afvisende. Retorik er hensigtsbestemt
tale” (Fafner 2000: 45).
En vigtig pointe i forhold til denne definition er, at modtageren eller publikum her
ikke betragtes som svampe, der blot suger afsenderens budskaber til sig, som det eksempelvis
gør sig gældende i Laswells kanylemodel for kommunikation (Sepstrup 2007: 34-36). De kan
også afvise afsenderens budskab og spiller således en aktiv rolle i
kommunikationssituationen, hvilket er kendetegnende for moderne retorik (Jørgensen 2009:
31). Samtidig er synet på retorik som intentionel diskurs med til at afgrænse, hvad der kan
forstås som en retorisk tekst. Således falder dagligdags smalltalk uden for genren, fordi
smalltalk primært tjener det formål, at parterne bekræfter hinanden og har det rart sammen.
Der er således ikke nogen dybereliggende intention med samtalen (Ibid: 21).
Den grundantagelse, der præger nutidens retorikopfattelse, er således, at sproget ikke
blot er et middel til at navngive eller definere, men betragtes som en symbolsk handling (Ibid:
27). De ord, vi vælger at bruge til at beskrive vores omgivelser eller en bestemt situation,
fortæller derfor meget om, hvordan vi anskuer verden (Kock 2009: 66).
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5.1.2 Retorik som akademisk disciplin og metode
Retorikken er traditionelt både teoretisk og praktisk orienteret (Klujeff 2006: 9, Jørgensen
2009: 25), hvilket betyder, at det kan anvendes både i analyse og kritik af andres tekster, men
også i produktionen af egne tekster (Jørgensen 2009: 34).
Retorik hører under den humanistiske videnskabstradition med hermeneutikken som
metodisk fundament, idet fortolkning og forståelse er et helt centralt element i retorisk
analyse. For Schleiermacher, der anses for at være ophavsmand til begrebet den
hermeneutiske cirkel, er forståelse funderet i to elementer; sprog og tanke. De to elementer
forudsætter hinanden – der kan ikke være tanke uden sprog, men omvendt kan der heller ikke
være sprog uden tanke (Kjørup 2006: 272). Når man søger at forstå en tekst, er det således
ikke selve teksten, man prøver at forstå, men derimod tanken bag teksten (Ibid: 270, Skirbekk
& Gilje 1995: 85). Idéen bag den hermeneutiske cirkel er altså, at den ånd eller tanke, der
præger helheden, også sætter sit præg på de enkelte dele i eksempelvis en tekst. Helheden skal
altså forstås ud fra delene og delene forstås ud fra helheden (Skirbekk & Gilje 1995: 85).
Denne vekselvirkning præger også den kvalitative forskningsproces. Her opnås
helhedsforståelsen for en problemstilling ved, at forskeren med udgangspunkt i en
forforståelse for problemet veksler mellem teori og empiri. Forskeren er altså meget tæt på
analyseobjektet, og processen er fleksibel og udvikler sig undervejs. Dette står i kontrast til
kvantitativ metode, hvor forskeren netop søger at distancere sig fra analyseobjektet, og hvor
analyseprocessen er fastlagt på forhånd for at opnå så objektivt et resultat som muligt.
Man kan spørge, om det er muligt at opnå objektive resultater og sikre reliabiliteten
ved fremstillingen af kvalitative data, når de netop er så nært knyttet til forskeren. I den
forbindelse anbefales det at gengive den anvendte fremgangsmåde eksplicit og at fremstille
data på en måde, så det bliver tydeligt for udenforstående, på hvilken baggrund der
konkluderes (Dahler-Larsen 2002: 80). I tekstanalyser kan man eksempelvis dokumentere
sine fortolkninger og konklusioner ved at underbygge med citater fra den undersøgte tekst
(Holme og Solvang 1996: 122). Nærværende tekstanalyses validitet styrkes endvidere af, at
tendenserne allerede er påvist i indholdsanalysen.
Retorik er endvidere et normativt fag, hvilket betyder, at faget opstiller normative
idealer for god kommunikation og vurderer virkelighedens retoriske diskurs ud fra disse
idealer. Det vurderende og evaluerende element spiller altså en stor rolle i retorisk analyse, i
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særdeleshed inden for disciplinen retorisk kritik. Den retoriske tilgang til tekstanalyse er, i
lighed med andre kvalitative tilgange, derfor ofte blevet kritiseret for at være for subjektiv.
I modsætning til dette står umiddelbart statskundskab, hvor fokus typisk er deskriptivt.
Man søger at forklare frem for at fortolke og til analyse anvendes ofte kvantitativ metode. På
trods af disse forskelle kan retorikken med fordel kombineres med andre fag, idet det er et
tværfag, der har mange problemstillinger og temaer til fælles med andre fag, eksempelvis
filosofi, litteraturvidenskab og statskundskab. Kock peger på, at retorikken beriges ved
kontakten og samspillet med andre fag – og omvendt (Kock 2009: 75). Det er heller ikke
svært at få øje på linket mellem retorik og demokratiteori. Habermas fremhæver som nævnt i
kapitel 2 de gode argumenters kraft i en offentlig debat som en forudsætning for et
deliberativt demokrati – og argumentation er et helt centralt element inden for retorikken, der
jo netop handler om kunsten at overbevise.
I de seneste år har der været spirende interesse for netop at koble retorik og
statskundskab samt at benytte både kvalitativ og kvantitativ metode især ved framinganalyser.
Dog har interessen indtil videre været størst fra retorikkens side (Kuypers 2010: 286, 306307). Modstanden mod at koble de to akademiske discipliner, er primært funderet i
disciplinernes forskellige tilgange til metode. De to metoder kan imidlertid fint supplere
hinanden, netop når det gælder framing. Forskeren kan ved at kombinere kvalitativ retorik
med kvantitativ metode let bevæge sig fra det deskriptive plan til et mere fortolkende niveau
og derved komme mere rundt om den problemstilling, der undersøges. Hvor
samfundsvidenskabelige teorier om medieeffekter, herunder teorierne om agenda-setting og
framing, giver grundlag for at beskrive, generalisere og påvise effekterne af politikernes
kommunikation, giver koblingen med retorik mulighed for at supplere disse resultater med en
mere normativ vurdering af den politiske diskurs og argumentation.
Til denne del af analysen anvendes altså kvalitativ metode, men datagrundlaget for
analysen er givet af den kvantitative analyse. Det er stadig de 775 politikerudsagn, der er
genstand for undersøgelsen, og indholdsanalysen bestemmer også det teoretiske fokus. Der er
således stadig en stærk sammenhæng mellem de to analyser, selvom metoden ændres.
Formålet med den kvalitative analyse er at anskueliggøre, hvordan danske politikeres framing
af EU kommer til udtryk på et konkret og tekstnært niveau, efter at tendenserne i politikernes
framing er blevet påvist kvantitativt. Denne fremgangsmåde sikrer stringens, fokus og
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relevans i analysen – og ikke mindst at de udvalgte eksempler er repræsentative for det øvrige
materiale.
Selvom den retoriske analyse har bund i kvantitative resultater, er der anvendt en
mere induktiv fremgangsmåde. Indholdsanalysen peger eksempelvis på, at nyhedskriterierne
’konflikt’ og ’væsentlighed’ er fremtrædende i politikernes italesættelse af EU. Men da vi
ikke deraf kan slutte, at politikerne dermed prioriterer logos frem for pathos, og at konflikt er
udtryk for ethosangreb, er de 775 politikerudsagn gennemlæst én for én i henhold til det
retoriske fokus – med henblik på eksplorativt at nuancere indholdsanalysens fund samt
afdække eventuelt andre interessante mønstre.

5.1.3 Retorik og framing
Framing-begrebet kendes ikke kun inden for samfundsvidenskab – det kendes også inden for
retorikken. Der tages dog typisk udgangspunkt i den kognitive semantiks udlægning af
framing-begrebet, som den bliver repræsenteret af eksempelvis den amerikanske lingvist
George Lakoff. Lakoffs syn på framing tager udgangspunkt i sproget. Han definerer således
frames som mentale strukturer, der former den måde, vi anskuer verden på (Lakoff 2004: xv).
Alle ord fremprovokerer en bestemt forståelsesramme og forskellige billeder, når vi hører
dem (Ibid: 3). Sproglige udtryk lægger altså bestemte rammer ned over virkeligheden, og
disse rammer overtager vi ubevidst, jo mere vi bruger dem. Denne forståelse af framingbegrebet har fokus på, hvordan selve framingen fungerer, og hvordan den påvirker
modtageren. Den er dog stadig i tråd med den framing-definition, der blev præsenteret
tidligere i specialet, hvor et frame netop blev defineret som: ”[…] an emphasis in salience of
different aspects of a topic” (de Vreese 2005: 53). Det handler stadig om at udvælge et
bestemt fokus i forhold til et emne og præsentere dette for modtagerne.
Ifølge Lakoff benyttes framing-strategien flittigt til at præge den politiske debat
(Kock 2009: 81). Han peger blandt andet på, at republikanerne i USA har været særdeles gode
til at frame debatten til deres fordel, eksempelvis ved at introducere begrebet ”tax relief”.
Skatten italesættes som en byrde, som republikanerne ønsker at fritage borgerne for. Et
lignende forsøg på at frame skattedebatten kender vi i Danmark med Anders Foghs
”skattestop”. Med sådanne frames tilpasser afsenderen sproget til sit verdensbillede, og er
man uenig med dette verdensbillede, kræver det en helt ny framing – en såkaldt re-framing
(Lakoff 2004: 3). Det nytter altså ikke, at republikanernes politiske modstandere argumenterer
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imod ”skattelettelser”. De er nødt til at skabe en ny framing, der eksempelvis italesætter de
positive aspekter ved at betale skat eller de negativer konsekvenser ved ikke at gøre det.
Herhjemme findes der ud over ”skattestoppet” talrige eksempler på framing.
Eksempelvis skiftede Udlændingestyrelsen under den borgerlige regering navn til
”Udlændingeservice”. På samme vis blev ”SU til hjemmeboende” under Lars Løkke
Rasmussen til ”cafépenge”, mens SF og S’s forslag om ”millionærskat” blev kaldt
”misundelsesskat” af flere borgerlige. Lakoff peger i den forbindelse på, at journalister er
særligt forpligtede til at være opmærksomme på brugen af frames, så en strategisk vinklet
diskurs ikke bliver accepteret som common sense (Ibid: 51)22.
Med denne gennemgang af retorikken som akademisk disciplin, kan vi nu vende os
mod den retoriske teori, der anvendes i den kvalitative del af dette speciale.

5.2 Teoretisk fokus
5.2.1 Den retoriske situation
Som før nævnt er retorisk diskurs altid intentionel. Det betyder, at diskursen altid er bundet til
en konkret kommunikationssituation, som danner grundlag for såvel forståelse for og
fortolkning af den retoriske diskurs (Jørgensen 2009: 28).
Retoriske analyser indledes derfor ofte med en analyse af den retoriske situation,
hvor diskursen ideelt set udgør et passende svar på situationen. En retorisk situation består
ifølge Bitzer af tre elementer; et påtrængende problem, exigence, et publikum, audience, og
de tvingende omstændigheder, constraints. Der er tale om et påtrængende problem i retorisk
forstand, hvis dette kan afhjælpes ved hjælp af diskurs. Publikum skal kunne påvirkes af
diskursen, føres til handling og derved formidle forandringen. Publikum er med andre ord
mediators of change. Constraints er omstændigheder, der påvirker taleren, og som også kan
gøres gældende over for publikum Almindelige kilder til constraints er tro, holdninger,
kendsgerninger, traditioner, billeder, forestillinger, interesser, motiver m.m. (Bitzer 1997: 1213). I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at en retorisk diskurs ikke nødvendigvis
begrænser sig til at være en tale eller en tekst, og at den kan være både mundtlig og skriftlig.

22

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at Lakoff er tilhænger af demokraterne (Ibid xv-xvi) og har været engageret i
tænketanken Rockridge Institute, som forsøgte at skabe en demokratisk framing som modstykke til republikanernes framing.
På trods af dette har hans teorier om framing vundet indpas i den akademiske verden.
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Det kan være en tale, men det kan også være et debatindlæg i en avis eller et mundtligt forsvar
i retten (Jørgensen 2009: 17).
At skabe overblik over konteksten for en ytring er altså nødvendigt for at forstå den.
Normalt appliceres Bitzers retoriske situation på én bestemt kommunikationssituation med én
afsender i fokus. Dette vil være for omfattende at gøre på samtlige 775 politiske udtalelser i
dette speciale. Teorien om den retoriske situation anvendes derfor indledningsvist i analysen
til at skabe et generelt overblik over de danske politikeres kommunikationssituation i relation
til EU.

5.2.2 Fortællingen som middel til at overbevise
Et af fokuspunkterne i analysen er at undersøge, hvordan danske politikere skaber bestemte
fortællinger om EU gennem deres framing. I den forbindelse tages der her afsæt i de
kvantitative resultater omkring framing, vinkling, nyhedskriterier og tone.
Analysen peger som nævnt på, at danske politikere i overvejende grad anvender
episodisk framing frem for tematisk framing, når de taler om EU. Dermed lægger de mere
vægt på enkelte sager frem for det mere overordnede perspektiv. Det kan der både være
fordele og ulemper ved rent formidlingsmæssigt. Det nære fokus på de enkelte sager gør
naturligvis, at EU forankres i noget ganske konkret. Omvendt kan en tematisk framing være
med til at sikre, at de mange og forskelligartede enkeltsager, som EU beskæftiger sig med,
sættes ind i en større sammenhæng og derved ikke blot fremstår løsrevet fra en større helhed.
Resultatet af den kvantitative analyse tyder således på, at de danske politikere med deres
framing af EU ikke ligefrem præsenterer borgerne for en samlet fortælling om unionen og
dens virkeområde. Sammenholdt med de kvantitative resultater om den overvejende brug af
national vinkling samt neutral tone i EU-sammenhæng, giver det anledning til en forventning
om, at storytelling er et sjældent brugt retorisk virkemiddel blandt danske politikere. For at
kvalificere denne antagelse anvendes der teorier om narratologi.
Fortællingen eller narrativet er ikke blot en genre, der især gør sig gældende inden
for litteratur og journalistik – den er også et retorisk virkemiddel, som rhetor kan benytte sig
af for at overbevise sine tilhørere. Aristoteles anbefalede primært brugen af fortællinger i
juridiske taler og lejlighedstaler, den forensiske og epideiktiske talegenre, mens han så mindre
grund til at anvende den inden for politiske taler, den deliberative talegenre, fordi man her
typisk beskæftiger sig med fremtiden og ikke ting, der er sket, og som derfor kan genfortælles
(Aristoteles, Retorik III: 242-245). Denne inddeling synes dog noget rigid, eftersom
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fortællinger i dag bruges retorisk af både politikere, organisationer og inden for reklame og
marketing, hvor storytelling de seneste år har været et buzzword.
At anvende en fortælling retorisk vil sige, at man ved en bestemt lejlighed fortæller
et publikum om en hændelse med et bestemt formål for øje (Phelan 2006: 341). Når
fortællingen anvendes retorisk, bliver den således også bundet op på en konkret
kommunikationssituation (Ibid: 341). Samtidig er fortællingens styrke rent retorisk, at den er
god til at formidle følelser og værdier til et publikum, hvilket gør den oplagt at bruge i politik.
Men hvad konstituerer egentlig en fortælling? Herman peger på fire faktorer. En
fortælling skal: a) være forankret i en bestemt kommunikationssituation, b) bestå af en række
forbundne hændelser, c) omfatte en udvikling eller forandring, jf. Todorovs begreb om
ligevægt-uligevægt-ligevægt og endeligt d) formidle en oplevelse eller en erfaring (Herman
2009: 9,17-22).
Fortællingen kan ikke kun formidle følelser og værdier, den kan også skabe
sammenhæng i en række erfaringer eller oplevelser. Derfor kaldes fortællingen også for
”erfaringens form”, fordi fortællingen er en tankeform eller et kognitivt skema, der skaber en
større mening med de forskellige oplevelser, vi som mennesker udsættes for gennem livet
(Gripsrud 2010: 219, Herman 2009: 13). Vi kan alle fortælle og forstå historier, for det er en
kulturel grundform, som indlæres sideløbende med sproget (Gripsrud 2010: 218). Det er
en”[…] tankemæssig form, som vi griber til, når vi skal begribe forandringer, såvel i vores
eget liv som i verden i øvrigt” (Ibid: 218-219). Der skabes altså kausale forbindelser mellem
de begivenheder, der indgår i en fortælling. På den måde får forløbet et præg af nødvendighed
og sammenhæng (Ibid: 249). Herman er inde på noget lignende, når han beskriver
fortællingen som en basal menneskelig strategi til at forlige sig med tid, proces og forandring
(Herman 2009: 2).
Retorisk kan fortællingen med fordel anvendes, hvis man vil engagere sit publikum,
for fortællingen er som nævnt en genre, vi alle er bekendt med – vi kender præmisserne for
den. Samtidig gør fortællingen det muligt at lade sit publikum opleve og leve sig ind i en
bestemt handling eller en persons skæbne. Den kan med andre ord skabe identifikation,
hvilket ofte benyttes inden for journalistikken ved at fortælle, hvordan en sag påvirker
konkrete personer. På den måde egner fortællinger sig fortrinligt til at formidle mere abstrakte
sammenhænge på en måde, så det bliver håndgribeligt og forståeligt (Gripsrud 2010: 251).
For eksempel bruger reklame- og marketingsbranchen i dag flittigt dette retoriske greb, når de
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formidler noget så abstrakt som værdier og følelser gennem fortællinger – eller storytelling,
som både anvendes i forhold til virksomheder og produkter (Hansen 2004: 299).
Dermed kan fortællinger også bruges som led i en argumentation. De kan understøtte
logos-appel via case-eksempler, der udgør dokumentation for en påstand. Som led i en ethosappel giver de rhetor mulighed for at iscenesætte sig selv. Men fortællingen er nok mest
anvendelig i en pathos-appel, fordi fortællingen netop er så god til at formidle følelser og
oplevelser.
Den franske postmodernist Lyotards påstand om, at de store fortællingers tid er
forbi23, betyder altså ikke, at fortællingen som genre er død. Måske har religion og ideologier
ikke den samme autoritet og gennemslagskraft som tidligere, men fortællingen lever stadig –
det vidner underholdningsindustrien og ikke mindst den mere merkantile anvendelse af
storytelling om. I det følgende bliver det derfor interessant at se, hvordan danske politikere
anvender det formidlingsmæssige potentiale, der ligger i at bruge fortællingen retorisk. I
forhold til en abstrakt politisk størrelse som EU – der tilmed ikke synes at være så dybt
forankret i danskernes bevidsthed som eksempelvis Folketinget – er det oplagt at bruge
fortællingen til at understrege et politisk budskab og til at sætte EU ind i en større kontekst,
hvad end denne kontekst er positiv eller negativ.

5.2.3 De tre appelformer: Logos, ethos og pathos
Et andet væsentligt resultat i indholdsanalysen er, at nyhedskriterierne konflikt og
væsentlighed er fremtrædende i politikernes diskurser omkring EU. Derfor vil den kvalitative
analyse på et mere detaljeret plan også konkretisere, hvordan danske politikeres fokus på
konflikt og væsentlighed kommer til udtryk i praksis. Som nævnt tyder politikernes flittige
brug af de to nyhedskriterier på, at de foretrækker en appel eller argumentation, der enten taler
til fornuften og intellektet eller trækker fronter op og tydeliggør uenighed. Hvordan en sådan
appel virker rent retorisk, vil begrebet persuasio kunne bidrage med væsentlige pointer til.
Persuasio er et meget centralt begreb inden for retorikken, idet det gælder kunsten at
overbevise. Persuasio handler om at kunne finde lige præcis de elementer, der overbeviser
modtageren i enhver given situation. I sine bestræbelser på at overbevise sit publikum kan en
taler benytte sig af de tre appelformer logos, ethos og pathos. Ophavsmanden til disse er
Aristoteles (Aristoteles, Retorik, I: 34), men en lignende opfattelse af, at enhver taler må
23

Den franske filosof og litterat Jean-Francois Lyotard fremsatte påstanden om de store fortællingers død i bogen "Viden og
det postmoderne samfund" fra 1982.
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benytte sig af både fornuft og følelse for at virke overbevisende, findes i den romerske lære
om persuasio, blandt andet fremført af Cicero. Ifølge romersk retorik skal rhetor for at
overbevise sit publikum docere, conciliare og movere – dvs. belære, behage og bevæge
(Fafner 2000: 34, Jørgensen & Kock 2009: 162).
Logos er en intellektuel appelform, mens både ethos og pathos er følelsesmæssige
appelformer. Logos knytter sig til selve talen eller diskursen og appellerer til forstanden og
fornuften. På den måde kan den minde en del om logikken. Logik og logos skal dog ikke
forveksles, for hvor logikken bygger på sandhed, bygger logos på sandsynlighed. I visse
tilfælde, eksempelvis i diskussionen af fremtidige politiske beslutninger, må rhetor jo bygge
sin argumentation på, hvad der sandsynligvis vil komme til at ske (Berger & Jensen 2003:
12). Saglig, objektiv argumentation og bevisførelse er udtryk for logos.
Ethos er overbevisning, der retter sig mod taleren og skabes i kraft af talerens karakter.
Ethos handler om troværdighed og kan ifølge Aristoteles inddeles i de tre såkaldte ethosdyder, der alle knytter sig til taleren; phronesis, klogskab, areté, moralsk karakter og eunoia,
velvilje over for publikum (Aristoteles, Retorik, II: 113). Selvom ethos er knyttet til taleren,
ligger ethos så at sige hos publikum, for det er publikum, der afgør, hvorvidt en talers ethos er
høj eller lav (Jørgensen & Villadsen 2009: 88). Ethos handler derfor om publikums tillid til
rhetor. Fordi begrebet beskæftiger sig med afsenderens troværdighed, er det meget centralt
inden for retorikken, da det er svært at overbevise uden at være troværdig. Flere teoretikere
har bestræbt sig på at operationalisere ethos, så det blev mere anvendeligt i moderne
kontekster. Men mange er blot nået frem til begreber, der minder bemærkelsesværdigt meget
om Aristoteles’ ethos-dyder (Hoff-Clausen 2002: 40, Kock 2004: 286-287).
McCroskey står dog bag en markant udvidelse af begrebet i forhold til Aristoteles’
oprindelige tredeling, idet han betragter ethos som en dynamisk størrelse og skelner mellem
initial ethos, derived ethos og terminal ethos (McCroskey 2006: 87-96), som kan oversættes
til indledende ethos, afledt ethos og endelig ethos. Forud for enhver kommunikationsytring vil
publikum have et bestemt indtryk af rhetor, initial ethos. Det indtryk suppleres af de nye
indtryk, derived ethos, som publikum får gennem selve den retoriske diskurs og
kommunikationssituationen. Tilsammen resulterer initial og derived ethos så i terminal ethos,
som er det indtryk, publikum har af rhetor, efter at den retoriske diskurs er afsluttet. Terminal
ethos udgør endvidere initial ethos, næste gang rhetor indgår i en kommunikationssituation
med den pågældende modtager (McCroskey 2006: 95-96, Hoff-Clausen 2008: 45). Ethos er
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som nævnt en følelsesmæssig appel, der appellerer til de længerevarende følelser hos
publikum. I modsætning hertil står den tredje og sidste appelform pathos.
Pathos er som nævnt også en følelsesmæssig appel, men her er det de momentane og
spontane følelsesaffekter, såsom vrede, glæde, sorg og ophidselse, der appelleres til (Fafner
2000: 37). Med pathos-appellen søger rhetor at vække disse følelser eller lidenskaber hos sine
tilhørere, og appelformen retter sig derfor mod publikum, samtidig med at den er bundet til
situationen (Jørgensen & Onsberg 2008: 72).
Pathos er den mest udskældte af de tre appelformer. Den bliver ofte betragtet som
patetisk, højtravende og manipulerende (Ibid: 37-38), mens logos ofte bliver fremhævet som
saglig og intellektuel. Men ideelt set skal de tre appelformer bringes i spil i enhver
kommunikationssituation, dog doseret på en måde der er afstemt efter konteksten og
publikum (Berger & Jensen 2003:19, Jørgensen & Onsberg 2008: 72-73). Selvom rationelle
argumenter umiddelbart kan virke som det ideelle grundlag for stillingtagen, jf. Habermas,
forholder det sig anderledes i virkeligheden – og retorikken tager netop udgangspunkt i
virkelighedens verden (Hauser 1986: 91). Mennesker styres ikke kun af fornuften, men også
af følelser, og det bør der tages højde for i en retorisk diskurs. Appellen skal derfor balancere
mellem logos og pathos.
Selvom logos er en stærk appelform, der får rhetor til at virke saglig og
argumenterende, så risikerer en tale eller et indlæg baseret på ren logos at kede publikum og
der er risiko for, at de ikke hører eller læser diskursen til ende (Berger & Jensen 2003: 12,
Garbers & Høgel 1996: 68, Jørgensen & Onsberg 2008: 69). På samme vis kommer en ren
ethos-appel let til at klinge hult, hvis ikke den ledsages af logos, som kan understøtte ethosapellen (Jørgensen & Onsberg 2008: 71, Garbers & Høgel 1996: 69). Pathos skal ligeledes
anvendes med omtanke, og doseringen skal afbalanceres efter publikum. Eksempelvis vil et
amerikansk publikum formentlig kunne klare større doser af pathos end et dansk publikum,
fordi pathospræget sprogbrug er langt mere fremtrædende i amerikanske medier (fx i
talkshows som Oprah Winfrey) og i politik (fx i politiske kampagner på tv). Fordelen ved
pathos er, at appelformen sætter publikum i en bestemt stemning, den skaber billeder og kan
være med til at gøre det abstrakte konkret ved brug af eksempler (Berger & Jensen 2003:1718). Pathos kan ganske vist også bruges manipulerende, men i så fald vil det gå ud over
rhetors ethos, idet hans moralske karakter og velviljen over for publikum vil være
kompromitteret, hvis manipulationen bliver opdaget (Garbers & Høgel 1996: 71). Samtidig
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bør en følelsesappel altid tage afsæt i en god logos-argumentation for på den måde at sikre et
sobert grundlag for stillingtagen (Hauser 1986: 119).
Det er et faktum, at vi mennesker ikke kun lader os overbevise gennem vores intellekt.
Følelserne spiller en central rolle (Fafner 2000: 38, Stahlschmidt 2006: 31), hvilket
reklamebranchen længe har lukreret på. Men det er også velkendt inden for politik. Nogle af
de politiske taler, der er gået over i historien, er netop kendetegnet ved at benytte sig af
pathos, eksempelvis Martin Luther Kings tale ”I have a dream”, John F. Kennedys sympati
med vest-berlinerne i talen, hvor han udtalte de berømte ord ”Ich bin ein berliner” og ikke
mindst Barack Obamas ”Yes, we can”-tale fra 2008, der spillede på pathos og engagerende
retorik. Herhjemme benytter politikerne sig også af pathos fra tid til anden, dog i mindre
omfang end deres amerikanske kolleger. Dansk Folkepartis kampagneslogans ”Gi’ os
Danmark tilbage”, og ”Der skal være en grænse” er eksempler på dette.
Mens retorikken altså længe har anerkendt følelser som en væsentlig faktor i
kommunikation – herunder også i politisk kommunikation – er følelsernes rolle i politik
imidlertid et relativt nyt felt inden for statskundskaben. I de senere år har amerikanske
forskere dog beskæftiget sig med, hvilken rolle følelser og følelsesladet retorik spiller i
forhold til valgdeltagelse (Brader et al 2011: 168) samt i forhold til politisk adfærd og
holdningsdannelse (Brader 2005: 388, 403). Hvor der tidligere stort set kun har været fokus
på rational choice i politisk forskning, ses altså en spirende accept af følelser som et centralt
aspekt i politisk kommunikation samt i forhold til borgernes meningsdannelse.
Disse retoriske appelformer synes langt hen ad vejen sammenlignelige med
politikernes bejlen til forskellige nyhedskriterier, jf. den kvantitative indholdsanalyse.
Analysen peger som nævnt på, at danske politikere typisk lægger sig op ad nyhedskriterierne
’konflikt’ og ’væsentlighed’, når de omtaler EU. Især prioriteringen af væsentlighed tyder på
en stærk brug af logos fra politikernes side, hvilket, som nævnt ovenfor, kan risikere at kede
tilhørerne, altså den danske offentlighed. Samtidig tyder den lave brug af kriterierne
’identifikation’ og ’sensation’ samt den neutrale tone på en lav brug af pathos. Endeligt må
ethos siges at være ekstremt relevant for politikere, der jo er afhængige af, at vælgerne
opfatter dem som troværdige og dermed sætter deres kryds ud for lige netop dem. En politiker
må derfor antages at kere sig om sin ethos – og ikke mindst om modpartens. Det kan i den
forbindelse tænkes, at politikerne især op imod et valg også vil forsøge at kompromittere
modpartens ethos. Netop det, at politikere benytter sig af en strategi, hvor de kritiserer
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hinanden gennem såkaldte negative kampagner, er også et velkendt forskningsområde inden
for statskundskaben, ikke mindst i USA24.
Samlet set er der altså flere interessante aspekter ved at undersøge, hvordan danske
politikere balancerer de tre appelformer, når talen falder på EU – et område, som hidtil har
været underbelyst i den danske forskning omkring EU i offentligheden.

6. Retorisk analyse
Indledningsvis er det på sin plads at slå præmissen for denne del af analysen fast, så det er
klart, hvilken optik analysens resultater vurderes ud fra. Den retoriske diskurs kunne oplagt
analyseres ud fra et afsendersynspunkt, hvor det vurderes, hvad der er bedst for afsenderen,
eksempelvis den enkelte politiker eller et politisk parti. Men da analysens datagrundlag består
af et kludetæppe af politiske holdninger fra yderste venstrefløj til yderste højrefløj, er det
uoverkommeligt at vurdere diskursen fra hver enkelt politiker eller partis synspunkt. Samtidig
er det også mere interessant i forbindelse med framing og opgavens fokus at betragte
politikernes udtalelser som et samlet hele – som et udtryk for, hvordan den politiske debat ser
ud, når det gælder EU. Derfor er udgangspunktet for analysen mere modtagerorienteret. Ifølge
Habermas skal borgerne have gode forudsætninger for at tage stilling til samfundsmæssige
spørgsmål, for at man kan tale om et deliberativt demokrati. Derfor vurderes politikernes
udtalelser i lyset af, hvad der tjener samfundsborgerne, og dermed demokratiet, bedst.
Sådan en optik læner sig op af det, man kan kalde den retoriske grundsituation. En
sådan situation er konstitueret ved, at der hersker politisk tvivl omkring et emne af almen
interesse for borgerne. Borgerne skal derfor tage en beslutning, som vil få konsekvenser for
samfundet som hele. Meningerne i sagen er delte, og ingen af parterne kan påberåbe sig
sandheden eller den ultimative løsning. Der skal derfor træffes et valg på baggrund af en
række mulige løsninger (Jørgensen 2009: 23). Denne situationsbeskrivelse passer godt på den
situation, der gør sig gældende i forhold til EU, både på et overordnet niveau og i forhold til
de enkelte EU-sager. Det er endnu ikke givet, hvordan det danske medlemskab af EU skal
tegne sig fremover – skal forbeholdene bestå, eller skal de fjernes? Skal EU have mere
indflydelse i nationalstaterne, eller skal det nærmere reduceres til et løsere samarbejde?
Spørgsmålene er mange, og samtidig har flere af de enkelte EU-sager direkte konsekvenser
24

I amerikansk sammenhæng har blandt andre Damore publiceret flere studier om negative kampagner. Fænomenets
udbredelse i Danmark er især undersøgt af Elmelund-Præstekær, eksempelvis i Ph.D.-afhandlingen ”Unoder og kammertoner
i dansk valgkamp: Partiernes positive og negative, person- og politikfokuserede kampagner 1994-2007”
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for det danske samfund og de danske borgere. I en sådan situation bliver det debattørernes –
her de danske politikeres - opgave at levere de bedste argumenter for eller imod i en sag, så
borgerne på den baggrund kan tage kvalificeret stilling til, hvad, de mener, vil være den
bedste løsning på problemet (Ibid: 23). Samtidig kan man sige, at politikerne har et ansvar for
at sikre, at borgerne får reel mulighed for at tage stilling til diverse problematikker i en
offentlig diskussion.
Man kan så gå endnu videre og opstille yderligere krav til debatten om, at
argumentationen skal være rigtig, relevant og vægtig (Kock 2011: 22), men da det ikke er
argumentationen som sådan, der undersøges her, holder vi os til at vurdere, hvordan
politikerne giver borgerne mulighed for at tage stilling til EU-emner på et kvalificeret
grundlag. Det er denne præmis, der er styrende for analysen af, hvilken fortælling politikerne
skaber omkring EU, og hvordan de forvalter det retoriske ideal om, at en diskurs bør appellere
både til ethos, logos og pathos.
Afsnittet indledes med en kort analyse af politikernes retoriske situation for at skabe
overblik over den kommunikationskontekst, de indgår i. Derpå følger den egentlige analyse
med præsentation og dokumentation af de retoriske tendenser, der gør sig gældende i de 775
politikerudsagn. Undervejs diskuteres det desuden, hvordan politikernes ytringer bidrager til
at skabe en kvalificeret debat omkring EU.

6.1 Den retoriske situation
I den retoriske situation bliver samspillet mellem politikere, medier og borgere tydeligt.
Politikerne er her de centrale aktører i denne trekant. Det er politikerne, der har noget på spil,
det er dem, der kommunikerer. Som nævnt tidligere anvendes den retoriske situation som
oftest på en specifik kommunikationsytring eller en klart afgrænset situation. I denne analyse
anvendes begrebet dog i en noget bredere og mere generel optik. Det betyder, at analysen af
den retoriske situation ikke bliver så konkret, som den i teorien burde, idet der her opereres på
et mere overordnet niveau. Alligevel bidrager den med pointer, som er nyttige i forhold til den
videre analyse. Blandt andet kommer analysen med bud på intentionen bag politikernes
kommunikation, ligesom den giver et indblik i, hvem der egentlig udgør politikernes
publikum. Hvor det efterfølgende er relevant i analysen, uddybes mere specifikke retoriske
situationer, knyttet til enkelte politikere.
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6.1.1 Politikernes exigence: Incitamenter bag EU-debatten
Helt overordnet kan man sige, at politikerne har et fælles mål om at blive valgt eller genvalgt
- hvad end det er til Folketinget eller til Europa-Parlamentet. I den forbindelse er det oplagt at
lave en kobling til teorier fra statskundskabens verden omkring politiske motiver. Her
henvises ofte til en model, der nævner tre politiske hovedmotiver. Partier kan søge at
maksimere stemmetallet og derved vælgerstøtten, vote-seeking, de kan søge regeringsmagten
og bestemte ministerposter, office-seeking, eller de kan søge at få politiske mærkesager
gennemført eller maksimere deres indflydelse på de politiske beslutninger, policy-seeking
(Strøm 1990: 565-567).
Ud fra disse motiver har politikerne dermed et stort incitament til at promovere sig
selv og deres politik, og med medialiseringen for øje opnås denne opmærksomhed bedst via
medierne. Dette gør sig gældende både i en national og en europæisk politisk kontekst. Den
danske politikergruppe, der har lettest ved at få opmærksomhed i forbindelse med EU-sager,
er, som vist i den kvantitative undersøgelse, folketingspolitikerne. De har i forvejen danske
mediers bevågenhed som ansvarlige for den nationale politik, og det er derfor nærliggende for
medierne at overføre denne bevågenhed til EU-sager.
Folketingspolitikerne har en interesse i at forsvare og forklare deres EU-politik, og
herudover har regeringen både pligt og incitament til at forklare Danmarks stillingtagen i
forbindelse med ministerråd og topmøder. De skal overbevise vælgerne om, at de handler
ansvarligt og forsvarligt på Danmarks vegne. Omvendt har oppositionspolitikerne i
Folketinget en klar exigence i at kritisere regeringens beslutninger og bringe den i mistillid
hos vælgerne.
MEP’erne og kommissæren står i en anden situation. De skal i lighed med
folketingspolitikerne forsvare deres stillingtagen i EU-regi, men da de ikke allerede er
benyttede i national kontekst, skal de bruge mere energi på at komme i medierne. Samtidig er
det ikke altid nok for denne type politikere at promovere sig selv og deres politik, fordi
konteksten synes irrelevant eller uforståelig for danskere. Derfor kan de i nogle tilfælde have
brug for at profilere selve EU-sagen, eksempelvis ved at bringe fokus på, at EuropaParlamentet udgør en vigtig politisk instans. Dette kan også gøre sig gældende for EPkandidaterne, der på den måde bruger unionens relevans og vigtighed som ”claim to fame”.
På det overordnede niveau er der altså mange ligheder mellem danske politikeres
exigence i forhold til EU. I konkrete EU-sager kan politikernes exigence dog adskille sig
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markant, da der eksempelvis er stor forskel på, om de vil have mere EU eller helt ønsker
Danmark ud af det europæiske fællesskab.

6.1.2 Politikernes publikum
Fælles for de fire politikertyper er, at de i vores datamateriale kommunikerer via pressen, som
dog ikke er politikernes egentlige publikum. Dagbladene er blot et middel til at komme i
forbindelse med det publikum, det hele handler om; borgerne – eller rettere vælgerne. I sidste
ende er politikerne afhængige af borgernes accept og dermed valg af dem som deres politiske
repræsentanter i demokratiet. Derfor vil en politiker, som eksempelvis i et debatindlæg
henvender sig eksplicit til en anden navngiven politiker, alligevel have borgerne som sit
publikum, idet det er dem, han reelt søger at vinde tilslutning hos og ikke hos den navngivne
adressat.
Ifølge Bitzer skal publikum kunne formidle forandringen eller løsningen på den
exigence, som politikeren italesætter - de skal kunne være mediators of change (Bitzer 1997:
12-13). Almindelige avislæsere kan naturligvis ikke ændre lovene og løse større
samfundsmæssige problematikker, idet de har givet den beslutningskompetence videre til
politikerne. Men i kraft af deres stemme kan de tage beslutningskompetencen fra politikeren,
ligesom de også kan være med til at lægge et folkeligt pres på dem. I det lys kan borgerne
betragtes som mediators of change. Det betyder imidlertid ikke, at alle avisens
stemmeberettigede læsere udgør politikernes reelle publikum, for ikke alle læsere har
incitament til at reagere på politikerens ytring. For eksempel kan en læsers politiske observans
forventes at spille ind på kommunikationssituationen. Eksempelvis vil Dansk Folkepartis
Morten Messerschmidt formentlig have sværere ved at overbevise en Politiken-læser, der har
stemt radikalt hele sit liv, end en læser, der allerede sætter sit kryds ud for liste O.

6.1.3 Politikernes constraints: Udfordringer i EU-debatten
EU-området rummer en række politiske constraints, eller tvingende omstændigheder, som
ikke på samme måde findes inden for national folketingspolitik. En overordnet constraint for
samtlige politikertyper er, at EU af mange journalister og borgere opfattes som en kompliceret
og lidt kedelig politisk størrelse. Langt de færreste danskere er ligeså fortrolige med EU’s
lovgivnings- og beslutningsprocesser, som de er med det danske parlamentariske system.
Derfor kan politikerne komme ud for at skulle bruge mere tid på at forklare proces og
struktur, end det er tilfældet i dansk politik.
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Samtidig befinder EU sig fysisk på afstand af Danmark, og det kan derfor være en
udfordring at skabe nærhed mellem EU og danskerne og derved få EU til at fremstå som
vedkommende og relevant for borgere og medier. Denne constraint gør sig især gældende for
MEP’erne, da deres arbejde foregår på afstand af vælgerne, i Bruxelles eller Strasbourg, og
derfor bliver dækket af et faldende antal journalister. Men også inden for MEP’erne er der
forskel på, hvor begrænsende denne constraint er. Det må således anses for nemmere at være
EU-skeptiker, idet vedkommende ikke står med udfordringen om at skabe positive relationer
mellem EU og deres vælgere. Den EU-skepsis, der findes i Danmark, udgør således en
constraint, der især gør sig gældende hos tilhængerne. De skal forklare, motivere og engagere
borgerne, mens modstanderne blot kan feje projektet af bordet. Flere MEP’ere og kandidater
slås ligeledes med, at de er relativt uprøvede og ukendte politikere. Der er altså en række
udfordringer for politikere, der bevæger sig inden for den EU-politiske sfære, som i høj grad
påvirker den kommunikationssituation de indgår i.
Med denne overordnede baggrund for at forstå de forskellige politikergruppers
incitamenter og forhindringer i forhold til at skabe en kvalificeret EU-debat, fortsætter vi nu
til den egentlige analyse af de 775 politikerudsagn.

6.2 Danske politikeres fortælling om EU
Den kvalitative gennemgang af de tendenser, som påvises i indholdsanalysen, giver et godt
indblik i, hvordan politikerne på det konkrete og praktiske plan framer EU. Resultaterne viser,
at politikerne som oftest anvender episodisk framing, at de omtaler EU i en neutral tone, samt
at de overvejende anlægger en national vinkling i deres udtalelser. På den baggrund
undersøges nu, hvordan politikerne gennem denne framing konstruerer en bestemt type
fortælling om EU. At frame handler jo netop om at udvælge en vinkel eller et fokus, der
etablerer en bestemt fortællingsramme for et emne eller en sag. Det diskuteres i den
forbindelse, hvordan politikernes framing virker i forhold til præmissen om, at politikerne
skal bidrage til en kvalificeret offentlig debat.
I det følgende vil der blive refereret til konkrete eksempler fundet blandt de 775
artikler. For at lette læsevenligheden i gennemgangen af eksemplerne, nævnes de citerede
artikler i fodnoter.

95

Marie Hauberg Pedersen (197271) & Marie Groth Andersen (197286) • Speciale, cand.public A • Syddansk Universitet • maj 2011

6.2.1 Framing af EU: Fokus på enkeltsagen frem for perspektivet
Det første element i politikernes fortælling om EU, relaterer sig til det faktum, at den
episodiske framing af EU-sager er fremherskende blandt danske politikere. Men hvordan
kommer denne framing egentlig til udtryk, og hvordan adskiller den episodiske framing sig
fra den tematiske i praksis? Det vil dette afsnit forsøge at afdække, med det formål at
sammenligne de to typer framing og deres retoriske fordele og ulemper i forhold til at skabe
en nuanceret EU-debat.
Politikere, der anvender en episodisk framing, omtaler EU i en sagsspecifik
sammenhæng. Et eksempel på dette er Connie Hedegaards (K) debatindlæg25, der leverer svar
på kritik fra tænketanken Concito. Her skriver klima- og energiministeren blandt andet:
”Lever Danmark ikke op til sine klimamål fra Kyoto? Jo, det gør vi, og vi har en solid plan
for, hvordan vi når det, som endda er godkendt af EU-kommissionen?”
Dette eksempel er udvalgt for at vise, hvordan Connie Hedegaard forholder sig
specifikt til kritikken omkring klimamålet og ikke bevæger sig op på et mere abstrakt niveau,
eksempelvis omkring EU’s evne til at takle grænseoverskridende problematikker.
Det samme gør sig gældende i Per Stig Møllers (K) kommentar26 til EU’s manglende
opfyldelse af målet om at sende 400 politifolk til Afghanistan. Han betegner situationen som
”pinlig” og siger blandt andet: ”Det går jo ikke. Der var almindelig enighed om, at man skal
opfylde løfterne. Vi skal op på 400.” Igen forholder han sig stringent til sagen, uden at
bevæge sig op i abstraktionsniveau.
På den positive side kobler disse udsagn EU til en konkret sag, men til gengæld
bliver den større sammenhæng ikke italesat. Det bliver den derimod i et eksempel fra Morten
Messerschmidt (DF). Han benytter indledningsvis episodisk framing i sin kritik27 af de
overvejelser, han mener, der ligger til grund for valget af ny EU-kommissær: ”Partibogen har
altid spillet en større rolle end de faglige kvalifikationer, når danske kommissærer skulle
udnævnes. Poul Nyrup udnævnte Ritt Bjerregaard, derpå Poul Nielson. Fogh Rasmussen
udnævnte Fischer Boel […] Med andre ord går kommissærposten til vennerne, de politisk
allierede og helst ens eget parti.”
Men til slut skifter han til en mere tematisk framing. Han skriver således: ”I 20-året
for Murens, berufsverbots og de grå DDR-embedsmænds magtvældes fald, kunne vi passende
25

Politiken, 22.02.2009, Connie Hedegaard: ”Fejl fra Concito”
Politiken, 24.02.2009, Jakob Beim: ”Per Stig Møller: EU’s indsats er pinlig”
27
Politiken, 24.11.2009, Morten Messerschmidt: ”Debat: Lad Folketinget bestemme”
26
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fejre frihedens og demokratiets sejr ved at lade de faglige kompetencer være afgørende –
også ved udnævnelsen af den danske kommissær.”
Her får han trukket en sort-hvid front op mellem frihed, demokrati og kompetence på
den ene side og diktatur, topstyring og magt på den anden side. Dermed får han insinueret, at
regeringens valg af kommissær ikke er begrundet med kompetence, men derimod med andre,
mere dunkle hensyn. Men han får også hævet diskussionen omkring valg af kommissær op på
et niveau, hvor det handler om demokratiets tilstand. Eksemplet illustrerer dermed forskellen
mellem den episodiske og tematiske framing. Samtidig er ytringen en kritik af regeringen og
er som sådan med til at manifestere Messerschmidt som opponent til regeringen, hvilket
bidrager til at trække fronterne i debatten op. Det er tydeligt for borgerne, hvad han står for –
hvad end de er enige eller ej – og det er positivt i forhold til at skabe en kvalificeret debat.
Et andet interessant eksempel, der illustrerer forskellen på episodisk og tematisk
framing, findes i en artikel28 omkring, hvorvidt Danmark skal lade sig indlemme i EU’s fælles
udlændingepolitik. Lars Løkke Rasmussen (V) og Helle Thorning-Schmidt (S) anvender
begge en episodisk framing i følgende citater – først Løkke: ”Hvis den dag skulle komme,
hvor vi pludselig sidder med et andet flertal, som opgiver den faste udlændingepolitik og
opt’er ind i EU, så er konsekvensen, at vi ikke længere kan føre en fast og fair flygtninge- og
indvandrerpolitik […]” Hertil lyder Thorning-Schmidts kommentar: ”Danmark skal ikke med
i EU’s fælles udlændingepolitik. Det vil vi ikke lægge stemmer til, så det sker ikke. Hvis han
er så bekymret, tager vi det i en forhandling.”
Selve argumentationen her er som sådan ret virkningsfuld. Hvis vi går med i den
fælles EU-udenrigspolitik, kan vi ikke føre en fast og fair flygtninge- og indvandrerpolitik.
Det er en konsekvens, der er til at forstå, men det står imidlertid ikke helt klart hvorfor.
Samtidig betyder den episodiske framing, at vi befinder os på så konkret et niveau, at det
formentlig kun er ét udsnit af sagen og dens fordele og ulemper, som borgerne her
præsenteres for. Selvom kommentarerne umiddelbart virker som klar tale, er den episodiske
framing altså med til at skjule mange elementer i sagen.
Villy Søvndal (SF) forholder sig til sammenligning ikke direkte til den konkrete sag,
men til EU-politik generelt og hæver diskussionen op på et mere demokratisk niveau med
tematisk framing: ”Vi har en lang tradition for at fastlægge EU-politikken med meget brede
flertal, netop fordi de rækker langt frem. Det har vi ikke tænkt os at gøre op med. Men en
28

Politiken, 26.11.2009, Jens Bostrup: ”Løkke vil låse nye Folketing”
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aftale, der håndfæster kommende Folketing, er demokratisk betænkelig og måske i strid med
grundloven. Det ophæver i nogen grad ideen om at holde folketingsvalg.”
Her kan man indvende, at det ville have været rart med lidt mere konkret
stillingtagen til selve sagen, men Søvndal får så at sige zoomet ud til konsekvenser, der ikke
blot relaterer til flygtninge- og indvandrerpolitik, men til en mere grundlæggende demokratisk
konsekvens. Den enkelte sag bliver dermed framet ind i en større sammenhæng.
De nævnte eksempler illustrerer tilsammen styrken og svagheden ved henholdsvis
episodisk framing og tematisk framing. Den episodiske framing er sagsnær, stringent og
konkret. Derfor er den med til at knytte en bredtfavnende og kompleks politisk institution som
EU til et konkret problem eller en specifik sag. Men en episodisk framing risikerer også at
blive fragmenteret og snæversynet, fordi der ikke skabes en større sammenhæng ud over den
enkelte sag. EU kan dermed komme til at fremstå som en institution, der den ene dag
beskæftiger sig med indholdet af skadelig plastik i sutteflasker og den anden dag med
sikkerhedspolitiske spørgsmål i Mellemøsten, uden at der etableres nogen nærmere
sammenhæng mellem sagerne. En sådan sammenhæng kan den tematiske framing derimod
bidrage til at skabe.
Som det fremgår af eksemplerne med Villy Søvndal og Morten Messerschmidt,
kobles EU her op på en større kontekst, som i de nævnte tilfælde handler om demokratiets
rolle. Andre bud på tematiske framinger kunne være EU som tryghedsskabende aktør for
borgerne i Europa eller EU som ensretter af nationale særpræg. En sådan framing er med til at
sætte EU ind i en større fortællingsramme, der skaber overordnet mening med de mange
forskelligartede sager, som EU beskæftiger sig med. En anden retorisk fordel ved den
tematiske framing er, at den giver mulighed for at koble en sag, som måske ikke vedrører en
bestemt vælgergruppe direkte, til et overordnet perspektiv, som gruppen finder relevant,
eksempelvis øget tryghed og rettigheder for borgerne. På den måde kan politikeren udbrede
en sags appel til en større vælgerskare ved at frame sagen ind i et større perspektiv. Ulempen
ved en ren tematisk framing er omvendt, at den risikerer at virke abstrakt, ukonkret og
løsrevet fra den almindelige borgers dagligdag.
Der er således både fordele og ulemper ved begge typer framing i forhold til at skabe
en kvalificeret debat om et politisk projekt som EU, hvilket gør det interessant at undersøge,
hvordan de to typer framing virker i kombination med hinanden. Der findes eksempler på en
sådan kombination blandt de 775 politikerudsagn, om end kun et fåtal, jf. Figur 4 (afsnit
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4.2.1). Dan Jørgensen (S) og Margrethe Auken (SF) leverer et bud i et debatindlæg29 om
Danmarks retsforbehold i EU. På det tematiske plan handler indlægget om, at Danmark, når
Lissabon-traktaten træder i kraft, kommer til ”[…] at stå uden for store og centrale dele af
retssamarbejdet.” Derefter oplister de en række konkrete konsekvenser af dette: ”Skyderier i
gaderne, stigende narkohandel og kvinder, der handles af skruppelløse bagmænd. Det er
uhyggeligt nok blevet hverdagskost i Danmark. Alle disse problemer har rødder i
international organiseret kriminalitet. Hvordan vil lille Lars fra Græsted tage kampen op
mod de kræfter uden Europol?” De nævner også et forslag om: ”et fælles register for
straffeattester, så man f.eks. kan forhindre, at personer, der er dømt for pædofili, bare rejser
til et andet europæisk land for at arbejde med børn. Den endelige udformning af programmet
skal i løbet af det næste halve år forhandles på plads og kommer til at indeholde en masse nye
initiativer, som Danmark ikke kan være med i med det nuværende retsforbehold.”
Eksemplet er udvalgt for at illustrere, hvordan Auken og Jørgensen bevæger sig fra
det mere overordnede plan og ned på det helt konkrete plan, som danske borgere let kan
forholde sig til. De gør med andre ord en overordnet EU-problemstilling, nemlig
retssamarbejdet, relevant for den almindelige borger at beskæftige sig med og skaber dermed
en nærhed mellem EU og borgeren. En sådan relation synes netop vigtig at etablere i forhold
til en institution, som let kan opfattes som distanceret fra den danske vælger på grund af den
fysiske placering i Bruxelles. De fastholder altså både det abstrakte og det konkrete niveau.
Samtidig er det værd at bemærke brugen af pathos, som kommer til udtryk i udvælgelsen af
eksempler, der spiller på frygt og væmmelse, som mange danskere kan nikke genkendende til.
Bemærk også det relativt nedladende ethosangreb på Lars Løkke Rasmussen, som tituleres
som ”lille Lars fra Græsted” – en omtale, der emmer mere af provins end af prominent
statsmand. Brugen af pathos og ethos vender vi tilbage til i den mere detaljerede gennemgang
af politikernes brug af appelformerne. Eksemplet viser først og fremmest – i lighed med det
tidligere eksempel med Morten Messerschmidt – hvordan de to framing-typer brugt sammen
kan komplimentere hinanden og skabe en både konkret forankret og perspektiveret debat
omkring EU. Der er klare retoriske fordele ved at benytte begge framingtyper i en og samme
diskurs, og der er potentiel mulighed for at skabe en bedre debat omkring EU-emner gennem
disse både konkrete og perspektiverede udtalelser.

29

Politiken, 24.11.2009, Margrethe Auken og Dan Jørgensen: ”Debat: Få hovedet ud af busken, Løkke”
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At borgerne sjældent møder de to framing-typer i kombination, men som oftest
præsenteres for en episodisk framing, kan ses som et udtryk for medialiseringen, idet
politikerne har overtaget mediernes skarpe og afgrænsede vinkling. Politikerne er allerede i
udgangspunktet sporet ind på en bestemt sag, og den episodiske framing er dermed
nærliggende. I den forbindelse viser den kvantitative analyse netop også, at de EU-sager, som
typisk fravælges af danske medier, enten omhandler abstrakte politiske problemstillinger eller
de mere bløde sager. Den episodiske framing kan politikerne derfor have overtaget fra
medierne. I debatindlæg har politikerne dog mere frit spil i forhold til framing, men her er det
muligvis politikerens fokus på egne mærkesager, der fører til overvejende episodisk framing.
Det kan også skyldes, at det kan være kompliceret for politikerne at anskueliggøre de store
sammenhænge i praksis – det kræver i hvert fald en ekstra indsats fra politikernes side, som
de måske ikke altid er bevidste om.

6.2.2 Neutral framing af EU: Konstatering frem for vurdering
I forbindelse med politikernes stærke brug af episodisk framing, viser den retoriske analyse, at
denne framing ofte ledsages af en neutral tone. Dette fund kan verificeres kvantitativt jf.
Tabel 13.
Tone
Neutral
Framing

Ingen framing

Tematisk framing

Episodisk framing

Procent af
framingtypen
Procent af samlede
udtalelser
Procent af
framingtypen
Procent af samlede
udtalelser
Procent af
framingtypen
Procent af samlede
udtalelser

Både/og

I alt

Procent af
framingtypen
Procent af samlede
udtalelser
Procent

Negativ

Positiv

I alt

88

4

8

100

3

0

0

3

40

26

34

100

10

7

9

26

74

15

11

100

48

10

7

65

52

14

33

100

3

1

2

5

64

18

18

100

Tabel 13: Framing i kombination med tone

Tabellen bekræfter, at andelen af udtalelser med episodisk framing og neutral tone er
overvældende. Således benytter politikerne denne kombination i knap halvdelen (48 procent)
af alle udtalelser. Til sammenligning udgør alle andre kombinationer af framing og tone højst
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ti procent af alle ytringer. Det kan på den baggrund konkluderes, at de danske politikere
anlægger en retorik uden de store armbevægelser, og at sandsynligheden for at frembringe
følelser og engagement i befolkningen dermed er lille. Tabellen viser også, at politikere, der
anvender en tematisk framing, er mere tilbøjelige til at udtrykke sig værdiladet i forhold til
EU. Således fordeler de neutrale, positive og negative ytringer sig relativt ligeligt inden for
tematisk framing, mens tre ud af fire episodiske framinger er neutrale. Det synes altså lettere
for politikere at udtrykke holdninger, når de sætter EU ind i et større perspektiv.
Birthe Rønn Hornbech (V) leverer et eksempel på kombinationen af episodisk
framing og neutral tone i sin afvisning30 af, at udlændinge kan bruge EU-lovgivningen til at
undvige danske regler som ’24 års-reglen’ og ’tilknytningskravet’ i forbindelse med Metockdommen: ”Det faktum, at der kun er givet 94 tilladelser efter EU-reglerne i årets første
måneder, er et udtryk for, at den bebudede vækst i antallet af familiesammenføringer ikke er
kommet. […] Jeg mener, at vi nu ser, at de danske fortolkninger af EU’s opholdsdirektiv
virker.”
Eksemplet viser, hvordan Birthe Rønn Hornbech forholder sig meget sagsnært og
omtaler EU helt neutralt. Hendes holdning til institutionen EU og dens procedurer er her totalt
underordnet sagen – unionen nævnes her nærmest en passant. Ytringen fremstår nøgtern og
saglig og er også præget af logos. Som borgere får vi altså hendes egen fremlægning af selve
sagen: Der er ikke noget at komme efter. Men mere får vi heller ikke. Birthe Rønn Hornbech
har ganske givet ingen interesse i at diskutere EU’s rolle i sagen, baggrunden for sagen eller
perspektiver ved sagen på en måde, så det giver anledning til for mange spørgsmål. Det er
imidlertid offentlighedens interesse, hvilket er med til at understrege, at succeskriterierne for
en kommunikation kan være vidt forskellige, alt efter øjnene der ser, og de interesser der er på
spil.
Et lignende eksempel finder vi hos en række danske politikere, der udtaler sig om
Tyrkiets eventuelle optagelse i EU31. Mogens Lykketoft (S) siger eksempelvis: ”Vi har alle
været enige om, at tyrkisk EU-medlemskab kunne have meget lange udsigter. Men der har
mig bekendt aldrig været tale om, at man skulle diskutere alternative modeller. Man kunne
undre sig over, at vicestatsministeren ikke har tjekket sine synspunkter med
udenrigsministeren.” Her er det igen sagen, der er det centrale og ikke EU’s overordnede
rolle. EU nævnes kun som baggrund for sagen, og ”det negative krudt” fyres i stedet af på den
30
31

JP, 10.05.2009, Orla Borg: ”Hornbech: Alarm over EU-regler er afblæst”
JP, 30.04.2009, Kristian Klarskov: ”K skal forklare Tyrkiet-politik”

101

Marie Hauberg Pedersen (197271) & Marie Groth Andersen (197286) • Speciale, cand.public A • Syddansk Universitet • maj 2011

nationale politiske modstander, her i form af vicestatsministeren. På den måde gør han også
effektivt en international problemstilling til en brik i det nationale politiske spil. I øvrigt er
argumentationen meget svag, nærmest ikke-eksisterende.
Den retoriske konsekvens ved sådanne italesættelser er, at EU trænges i baggrunden
og underordnes den konkrete sag, som ytringen relaterer til. Samtidig fremstår politikernes
holdning til det europæiske projekt ikke tydelig. Som konsekvens af dette bliver den EUspecifikke fortællingsramme langt mere anonym og subtil, end det til sammenligning gør sig
gældende i ytringer med en mere værdiladet tone. Det betyder, at man som borger måske slet
ikke bider mærke i, at sagen relaterer til EU. Det kan der måske være en pointe i for nogle
politikere, der gerne vil promovere sig selv i forhold til sagen, eller som gerne vil nedtone
EU-aspektet, fordi EU på nogle vælgere kan virke som en rød klud. Men for den politiske
debat er denne nedtoning eller sløring ikke fordelagtig, fordi den netop skjuler aspekter ved
det, der debatteres.
Der findes dog eksempler på politikere, der toner rent flag, når talen falder på en EUsag. Her er det Morten Messerschmidt (DF)32, der benytter en negativ tone: ”Europas mest
konkurrencedygtige lande er Schweiz, Danmark og Sverige, ingen af dem er medlem af
euroen, og Schweiz er ikke med i EU. Hvorfor ikke forblive sammen med vinderøkonomierne
snarere end at gå ind i samme klub som dem, der klarer sig skidt?”
Argumentationen i ovenstående eksempel er mangelfuld, til gengæld er man som
vælger ikke i tvivl om, hvor man politisk har Morten Messerschmidt. Det er for så vidt
positivt set ud fra et demokratisk synspunkt om, at borgerne skal vide, hvad politikerne står
for for at kunne vælge den rette repræsentant til at varetage deres politiske interesser på tinge.
Sammenligner man Morten Messerschmidts retoriske situation med Birthe Rønn Hornbechs,
kan man indvende, at han netop har EU-skepsis som sin mærkesag og derfor har interesse i at
udtrykke sig meget eksplicit om sit negative syn på EU, hvilket kan opildne hans støtter. Det
modsatte gør sig gældende for Birthe Rønn Hornbech. I den pågældende situation er hendes
primære exigence at lægge låg på en potentiel dårlig sag for regeringen så hurtigt som muligt.
Hun kunne have valgt at benytte lejligheden til enten at kritisere EU’s indgriben i dansk
udlændingepolitik eller have fremlagt regeringens generelle positive holdning til EUsamarbejdet. Hun vælger ingen af delene og signalerer dermed, at EU’s rolle i den
pågældende sag ikke er værd at fremhæve.
32

B.T., 14.01.2009, Morten Messerschmidt: ”Debat: Lad os blive hos vinderne”
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Det er klart, at det vil være et umuligt krav at stille til politikere, at de bør
inkorporere deres holdning til EU i alle ytringer om EU-relaterede sager. Men omvendt er der
grund til som borger at være kritisk over for framing, hvor sammenhængen skjules, og
perspektivet afgrænses, som det gør sig gældende ved episodisk framing kombineret med
neutral tone, som altså er udbredt i den politiske debat om EU.
For at sandsynliggøre at det rent faktisk kan lade sig gøre at relatere til en konkret
EU-sag, sætte sagen ind i et større perspektiv og endelig benytte sig af værdiladet tone i én og
samme diskurs, kommer her et eksempel. Per Stig Møller (K)33 taler her om EU-udvidelsen,
som han kalder ”[…] en stor succes” og fortsætter: ”Hele det der skrækbillede, som vi
voksede op med i min generation, det forsvandt fra den ene dag til den anden. Ingen
forestiller sig krig noget sted i EU i dag.”
Per Stig Møller skaber hermed en positiv og ganske eksplicit fortælling eller framing
om EU som fredsskaber i Europa. Han spiller klart på den udvikling, der har fundet sted i
Europas historie; fra et ”skrækbillede” præget af ustabilitet til det, at ingen i dag kan forestille
sig en krig i EU. Han fremstår begejstret eller i hvert fald positiv, hvilket bidrager til, at
vælgerne får en fornemmelse for, hvordan han forholder sig til det europæiske projekt.
Opsummerende kan man sige, at politikernes flittige brug af en neutral tone er med
til at sløre deres holdning og standpunkter i forhold til EU. Tendensen kan ses som tegn på, at
den debat, som handlede om at være for eller imod EU, er ved at blive udfaset, og at
politikerne i stedet forholder sig til EU som en institution på lige fod med Folketinget.
Omvendt kan man indvende, at der endnu ikke er den samme offentlige konsensus omkring
EU, som gør sig gældende for en fasttømret institution som Folketinget. Der hersker stadig
diskussion om, hvordan det danske medlemskab skal tegne sig fremover, eksempelvis i
forbindelse med de danske forbehold. Samtidig tyder den lave valgdeltagelse til EP-valg på, at
det europæiske samarbejde endnu ikke er så forankret i den danske befolkning. Derfor synes
det stadig relevant, at politikerne udtrykker sig værdiladet i forhold til EU, så borgerne bliver
klar over, hvordan danske politikere hver især stiller sig i forhold til EU og visionerne for det
danske medlemskab. Dette er netop også en forudsætning for, at borgerne kan tage
kvalificeret stilling til, hvordan de synes, at unionen skal udvikle sig. Der er med andre ord
stadig en opgave for politikerne – i hvert fald politiske tilhængere af EU-projektet – i at skabe

33
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større et større tilhørsforhold til EU i den danske offentlighed og engagere befolkningen til at
deltage mere aktivt i debatten.

6.2.3 Vinkling: EU set fra Danmark
Politikernes fortælling om EU præges også af, hvilket politisk fællesskab diskursen sættes i
relation til. Som den kvantitative analyse viser, anlægger politikerne ofte en national
synsvinkel, når de taler om EU.
Et eksempel på en EU-sag omtalt med en national vinkling, finder man bl.a. hos Jens
Rohde (V), der som kandidat til Europa-Parlamentet beskriver sin rolle således i et
debatindlæg34: ”Min opgave er ikke at sælge Europaparlamentet i Danmark. Min opgave er
at sælge danskernes holdninger i Europa. […] Det giver jo et klart valg for vælgerne, når
medlemmerne åbent vedstår, at de ikke mener, at danske værdier er værd at kæmpe for i
parlamentet. De synes, at det er langt mere interessant at se sig som repræsentanter for
parlamentet end at forfægte det, som vælgerne tror, de selv og deres partier står for.”
Her sættes Danmark op over for EU. Parlamentet italesættes som et sted, hvor danske
værdier skal forsvares – altså et sted, hvor der kæmpes for nationale interesser, ikke et sted,
hvor bestemte politiske holdninger brydes på tværs af grænser. Udtalelsen falder få dage før
EP-valget, og i det lys er det oplagt, at Rohdes exigence er at samle stemmer. Det prøver han
på ved at appellere til de vælgere, som stadig gerne vil holde fast i det nationale niveau, og
som tager afstand fra tanken om et forenet Europa. Rohde søger på den måde at skabe en bred
appel ved at være for EU, men med forbehold. Derudover er det tankevækkende, at Rohde –
en erklæret europæisk fortaler – alligevel anlægger et så udpræget nationalt fokus i sin ytring.
Denne skelnen mellem Danmark og EU står i kontrast til den vinkling, man finder i
et debatindlæg35 af Villy Søvndal og Margrethe Auken, begge fra SF – her er synsvinklen
markant europæisk: ”Den moderne grønne venstrefløj har aldrig stået stærkere end her til
europaparlamentsvalget. Den grønne gruppe har som den eneste af de etablerede grupper
fået vælgerfremgang […] Valget har altså ikke alene været en stor sejr for SF, men for hele
den samlede grønne venstrefløj i Europa.”
Her fokuseres mere på EU-politikken frem for de nationale værdier eller grænser
som i Rohdes indlæg. SF bliver dog nævnt og skaber derved en national kobling til Danmark,
men som oftest er det Den Grønne Gruppe i EU, som Søvndal og Auken refererer til, når de i
34
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den øvrige del af indlægget bruger det personlige pronomen ”vi” om sig selv og de andre
europæiske politikere. Dermed signalerer de et europæisk tilhørsforhold. Op til valget gjorde
SF i det hele taget meget ud af at understrege profilen som ja-parti i forbindelse med EU.
Denne linje føres videre med dette indlæg.
Forskellen mellem de to vinklinger er tydelig. Den nationale vinkling italesætter en
distance mellem Danmark og EU, mens den europæiske vinkling gør det modsatte – den
søger at udviske dette skel. Vinklingerne er således med til at understrege politikernes ståsted
i EU-debatten, og som sådan er den ene ikke bedre end den anden. Det er klart, at en politiker
med en exigence om, at Danmark skal ud af EU, har en interesse i at italesætte forskellen
mellem EU og Danmark for at sandsynliggøre at Danmark er bedst tjent ved at stå uden for
fællesskabet. Omvendt vil en politiker, der er tilhænger af EU, have en interesse i at omtale
EU som en samlet størrelse, der i kraft af fællesskabet kan overvinde eksempelvis
grænseoverskridende klimaproblemer eller kriminalitet. Andelen af ytringer med europæisk
vinkling er dog begrænset, og det selvom langt de fleste partier i Danmark erklærer sig for
EU-tilhængere. Dette kan tyde på, at det enten er for farligt for politikerne at fremstille sig
selv som supereuropæere i et temmelig euroskeptisk land (Weßels 2007: 302), eller at
politikerne rent faktisk opfatter det nationale fællesskab som det primære, også i EU-sager.
Uanset hvad kan en sådan vinkling være med til at forstærke argumentationen i diskursen.

6.2.4 Den strategiske storytelling om EU: En ensom svale
Ovenstående eksempler viser fragmenter af en overordnet fortælling om EU, men på en måde
som langt fra er så eksplicit og helstøbt, som den kunne være. Dette kræver, at man i højere
grad inddrager fortællingen, dvs. narrativet, som retorisk virkemiddel i en overbevisende
diskurs. Som nævnt i teoridelen er fortællingen en stærk genre i strategisk diskurs, fordi de
fleste mennesker forstår den intuitivt, og fordi den kan formidle oplevelse, indlevelse og ikke
mindst skabe sammenhæng. Alligevel viser den kvalitative analyse, at kun få politikere
benytter fortællingen som virkemiddel i EU-debatten. For at få et indblik i hvilke retoriske
fordele der kan være for politikerne – og for debattens kvalitet – ved at benytte fortællingen
strategisk dykker vi her ned i nogle af de få, men gode eksempler på dette.
Dan Jørgensen (S) og Poul Nyrup Rasmussen (S) italesætter fortællingen helt
eksplicit i indledningen til deres kronik36 om, at Europa må vise handlekraft og investere i
grøn vækst: ”Tænk at skabe historie. Det kunne godt blive sådan: I fremtidens historiebøger
36
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vil 2009 have en særlig plads. Det år vil komme til at stå som et vendepunkt. Sådan er det jo:
Efter et kollaps kommer en ny begyndelse. Historien har gang på gang vist os, at kriser kan
åbne for reformer, som leder mod ny fremgang. Tænk, hvis 2009 blev husket for dette: at vi
taklede verdens to altoverskyggende kriser: den globale økonomiske recession og de
dramatiske klimaforandringer.”
Her er udviklingen, jf. Herman, helt tydelig. Verden er blevet rystet af to
”altoverskyggende kriser”, og 2009 kan blive året, hvor vi kommer ud på den anden side og
får en ny begyndelse. De to kronikører sætter situationen på spidsen ved at benytte sig af et
kendt dramaturgisk begreb, point of no return: ”Fælles for de to udfordringer er, at de har
nået et så kritisk punkt, at vi ikke længere kan udsætte handling […]” Det er nu, vi skal
handle, og løsningen på problemet skal, ifølge de to politikere, findes på europæisk og
internationalt plan med politikerne som aktører. Senere skriver de, at: ”Det er i denne globale
krisesituation, at EU skal vise sin relevans og sit værd”. De drysser samtidig lidt malurt i
bægeret: ”Hidtil har EU ikke haft en heldig hånd i denne krise”, derfor kan vejen ud af krisen
”[…] kun findes i et styrket EU”. Sideløbende med denne fortælling, beretter de om nationale
vækstpakker, den amerikanske genopretningsplan og ikke mindst De Europæiske
Socialdemokraters version af en ”[…] gennemarbejdet europæisk genopretningsplan”, som
de også kalder en ”[…] effektiv økonomisk investeringspakke”. Her er der for alvor framing
på spil, for hvad dækker disse såkaldte planer og pakker over – nedskæringer, investeringer
eller omfordeling af goderne? Det bliver imidlertid klart senere, hvor de to kronikører oplister
en række konkrete tiltag, bl.a. ambitiøse investeringer i klimaforbedringer. I slutningen af
kronikken vender de igen tilbage til fortællingen om at skabe europæisk historie i 2009: ”Det
er den slags store tanker, som Europa har manglet,” og senere: ”Hvordan verden skal
udvikle sig, er vores ansvar. Det er op til os at tage det ansvar på os og sikre, at
historiebøgerne i fremtiden fortæller en god historie om 2009, og hvordan verden stod
sammen og kæmpede sig ud af den økonomiske krise og fik vendt klimaet mod bedre tider.”
Der er rig brug af pathos i denne udgangsreplik, der også rummer referencer til
socialdemokratiske dyder som fællesskab og solidaritet. Jf. Herman rummer denne politiske
fortælling alle de krav, der skal gøre sig gældende for en fortælling: Den er forankret i en
konkret kommunikationssituation, den refererer til en række forbundne hændelser, beskriver
en udvikling og formidler en erfaring. De to politikere beskriver de to kriser som en mulighed,
vi kan gribe i et forsøg på at forandre verden til det bedre. Til det formål må vi have de rette
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politikere ved roret med de rette og mest ambitiøse visioner for Europa. Denne omend lidt
floromvunde fortælling pakker de to politikere deres politiske initiativer og argumenter ind i.
De skaber med andre ord en ramme om argumentationen, som gør det lettere at få den til at
glide ned, såfremt man altså køber fortællingen. Samtidig benytter de pathos for netop at
skabe indlevelse – det handler om at efterlade en bedre klode til fremtidige generationer, som
så kan læse i historiebøgerne, at det var den handlekraftige og ambitiøse, europæiske
befolkning, der stod bag dette skift i udviklingen – anført af ambitiøse og visionære politikere
som dem selv. Et slagkraftigt budskab at gå til valg på.
Fortællingen kan dog også anvendes mere afdæmpet. Britta Thomsen (S) skaber i et
debatindlæg37 i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet en fortælling om sig selv som
flittig og engageret parlamentariker: ”I forrige uge pakkede jeg min kuffert og rejste til
Strasbourg. Det har jeg gjort et halvt hundrede gange de seneste fem år, for det er her vi
Europa-parlamentarikere stemmer om alle de vigtige lovtekster i EU. Da jeg tog hjem, var
der en måned til valget 7. juni. En måneds valgkamp, der afgør, om jeg også skal til
Strasbourg en gang om måneden de kommende fem år. Det satte en masse tanker i gang at
være i Strasbourg for foreløbig sidste gang. Alle de store sejre, men også de store skuffelser,
stillede op i den mentale kø, mens jeg passede mit arbejde og stemte om nye regler for barsel,
energimærkning, telemarkedet og tusind andre ting.”
Fortællingen er her ikke nær så helstøbt i forhold til Hermans krav (se afsnit 5.2.2),
idet udviklingen godt kunne have været mere eksplicit. Men den sætter en scene, hvor vi
nærmest er med Britta Thomsen hjemme i soveværelset, hvor hun pakker kuffert. Det skaber
nærhed til hende som person og til EU som institution. Samtidig skaber hun effektivt et
billede af sig selv som en flittig parlamentariker, der passer sit arbejde. Hun booster med
andre ord sin egen ethos, men også EU’s ethos, idet hun bruger vendingen ”alle de vigtige
lovtekster i EU” og samtidig giver eksempler på disse tekster. Eksempler, der er nøje udvalgt,
så de er lette for den almindelige dansker at referere til. Med sit eksempelvalg appellerer hun
til en bestemt vælgertype. Det er ikke forretningsmanden, hun søger at få i tale, men derimod
danskere som går op i familieliv, miljø og privatøkonomi.
De to eksempler illustrerer, at der er rig mulighed for at lave forskellige typer
storytelling om diverse EU-emner, lige fra genopretning efter krisen over EP-valget til det
daglige EP-arbejde. De viser samtidig, hvordan fortællingen bidrager til at skabe nærhed til
37
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det europæiske niveau, men også til unionens repræsentanter som for eksempel Britta
Thomsen.
Fordi fortællingen er en så velkendt genre for os (Gripsrud 2010: 218), glider den
lettere ned end en gængs argumentation. Den giver stadig rig plads til argumenter, men disse
indpakkes mere appetitligt end hardcore politisk argumentation. Fortællingen er derfor et
oplagt retorisk virkemiddel til at nå vælgergrupper, som almindelig politisk debat ikke
appellerer til.
Et andet interessant retorisk element ved fortællingen er dens evne til at formidle
oplevelser, skabe indlevelse og dermed identifikation. Identifikation er, som den kvantitative
undersøgelse peger på, ikke et element, som danske politikere benytter særlig ofte i
forbindelse med deres omtale af EU. Morten Messerschmidt (DF) bruger imidlertid
fortællingen til at skabe identifikation i en artikel38, som er en fortælling om hans første uge
som MEP’er. Her fortæller han os, at han stort set aldrig spiser morgenmad, at han hjælper sin
kæreste Dot med det juridiske i forbindelse med hendes ejendom på Bakkens Hvile, at han
stod op kl. 8.00 for at nå flyet til Bruxelles kl. 10.00 mandag morgen, og at han tirsdag til sit
første plenarmøde blev: ”[…] rystet over at se, hvordan folk reagerede [på at Beethovens
’Ode an die Freude’ blev spillet]. Folk rejser sig op, som om det er en nationalsang. Det var
mærkeligt at se. Jeg blev selvfølgelig siddende, og det gjorde resten af min gruppe også.”
Vi får her et intimt indblik i Morten Messerschmidts privatliv og hans liv som
parlamentariker med flyrejser, hotelmad, sene møder osv. Vi får lov at opleve, hvordan det er
at være Morten Messerschmidt, og hvordan det er at være parlamentariker. Vi er også med
inde i salen, når han bliver overrasket over reaktionen i forbindelse med hymnen. Det er med
til at skabe identifikation. Indpakket i den ramme får vi så også en række politiske holdninger
serveret, som eksemplet ovenfor også illustrerer. Fortællingen er altså med til at skabe et
helstøbt billede af ham som person og politiker, og som vælger får man fornemmelsen af at
kende ham lidt bedre efter læsningen. Det er præcis den nærhed, som fortællingen kan bidrage
med i denne sammenhæng. Men som sagt, så er de nævnte eksempler undtagelsen frem for
reglen i den politiske debat om EU.
Selvom storytelling i den politiske debat typisk fremstår mere eksplicit end andre
former for framing, er den ikke nødvendigvis af den grund mere lødig. Den er stadig udtryk
for en bestemt version eller indramning af virkeligheden, men den har nogle
38
Politiken, 18.07.2009, Morten Messerschmidt fortalt til Ditte-Marie Ascanius: ”Dem jeg sad omkring, klappede, mens dem,
jeg sad over for, buhede. Så det var fuldstændig, som det skulle være”
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formidlingsmæssige fordele. Blandt andet er der chance for at skabe en bredere appel i kraft
af en mere appetitlig argumentation og en stærk evne til at skabe oplevelse og identifikation,
som kan være med til at nuancere debatten og skabe øget nærhed til afsenderen eller til det
emne, der diskuteres. Hvis man knytter an til den retoriske situation, vil dette især kunne være
en fordel for kommissæren og MEP’erne, da de typisk kæmper med en constraint om at være
på afstand af de danske vælgere og at skulle forklare de til tider noget komplicerede EU-sager
for den almindelige dansker. Ved at bruge fortællingen som middel til at skabe øget
identifikation og nærhed mellem EU og Danmark kan de knytte et tættere bånd til de danske
vælgere.
Opsummerende kan man sige, at danske politikere enten bevidst eller ubevidst typisk
anlægger en episodisk framing i en neutral tone frem for at skabe en mere overordnet
fortælling om EU gennem tematisk framing og/eller en værdiladet tone. Resultatet bliver
derfor ofte en konkret, men nøgtern debat om EU-emner. Samtidig knyttes ofte an til en
national politisk kontekst, således at EU-relationen ikke tydeliggøres, og der i visse tilfælde
ligefrem skabes en distance mellem det europæiske og det nationale niveau. Med disse
retoriske valg misser politikerne muligheden for at sætte EU-sager ind i en større
sammenhæng for borgerne og derved bidrage til at skabe mening og identifikation med det
komplekse europæiske samarbejde. De udnytter altså ikke til fulde det retoriske potentiale,
som der ligger i at bruge fortællingen strategisk (Gripsrud 2010: 249). For EU-debatten
betyder denne framing, at visse aspekter og nuancer udelades og dermed forringer borgernes
mulighed for at tage kvalificeret stilling.
Som nævnt i teoridelen er mediedækningen af EU blevet kritiseret for at mangle
dybde, perspektiv og kobling til større sammenhænge (Ørsten 2005: 239). Noget lignende kan
altså også siges at gøre sig gældende for danske politikeres framing af EU. Dette kritikpunkt
kan politikerne imødekomme ved i højere grad at tænke i at bevæge sig både op og ned i
abstraktionsniveau og både anvende episodisk såvel som tematisk framing, når de taler om
EU. Journalisterne kan dog også hjælpe en mere balanceret framing på vej hos politikerne ved
at være opmærksomme på at få dem til at forholde sig til både det konkrete niveau og de
større EU-politiske sammenhænge.
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6.3 Politikernes brug af appelformerne ethos, logos og pathos
Med analysen af den overordnede politiske fortælling om EU in mente vendes blikket nu mod
de konkrete appeller, som politikerne bruger i deres diskurser. I den forbindelse viser
indholdsanalysen, at politikerne ofte bejler til nyhedskriterierne ’konflikt’ og ’væsentlighed’,
når de taler om EU-sager. Det store fokus på ’konflikt’ og ’væsentlighed’ tyder på, at
politikerne foretrækker logos-appel, men at de også gør meget ud af at manifestere uenighed.
Heri er der klare link til de retoriske appelformer, men da det jo ikke er indholdsanalysens
ærinde at beskæftige sig med appelformerne, kan vi ikke blot konkludere dette. Derfor er de
775 politikerudsagn blevet gennemlæst med politikernes brug af appelformer for øje, og
denne gennemgang peger som nævnt på en række tendenser, der gør sig gældende for danske
politikeres balancering af appelformerne i forbindelse med omtale af EU-sager.
Gennemlæsningen viser, at politikerne ofte benytter sig af ethos-appellen med henblik på at
angribe andre politikeres eller ligefrem EU’s ethos og til atgenoprette egen ethos efter
sådanne angreb. Dette er med til at understrege konfliktelementet. Derudover benytter nogle
politikere sig af at ”låne” ethos af mere kendte og erfarne politikere og ikke mindst til i
almindelighed at styrke egen ethos. Analysen viser også, at politikerne hyppigt anvender
logos, hvilket understreger væsentligheds-elementet. Og endelig står det klart, at politikerne
anvender pathos i små doser og på en ganske underspillet facon. Hvilken betydning disse
tendenser har for EU-debatten, ser vi nærmere på i det følgende, hvor de enkelte tendenser vil
blive eksemplificeret.

6.3.1 Ethos: Troværdighed på spil
Den appelform, som danske politikere ser ud til at benytte i rigest omfang, er ethos, hvilket
måske ikke er så underligt, da politikernes eksistensgrundlag netop afhænger af vælgernes
tillid til dem. Politikerne anvender appelformen ethos til flere forskellige retoriske formål i
forbindelse med deres italesættelse af EU-emner. Ikke overraskende anvender de appelformen
for at opbygge egen troværdighed og sætte fokus på egne fortræffeligheder. Men appelformen
benyttes også ofte over for politikerens modstandere til præcis det modsatte, nemlig at gøre
publikum opmærksom på huller i vedkommendes argumentation, så han fremstår utroværdig
eller uvidende. I forbindelse med sådanne angreb kan en politiker få brug for at tage til
genmæle og forsøge at lappe eventuelle huller i sin ethos gennem et forsvar. I det undersøgte
materiale er der endvidere flere tilfælde, hvor en politiker får brug for at låne ethos af en
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anden - som oftest en mere erfaren eller indflydelsesrig politiker – typisk i forbindelse med
valgkampen.

Ethosangreb og –forsvar
Appelformen ethos anvendes hyppigt til at kompromittere andres ethos. Det er dog ikke kun
politiske modstandere, der står for skud i den sammenhæng. Politikerne angriber også EU’s
ethos, regeringens ethos, og i enkelte tilfælde omkring EP-valget i juni er der ligefrem
eksempler på ethosangreb inden for partiernes egne rækker.
Mest interessant i denne sammenhæng er det, når politikerne angriber EU’s ethos.
Dette er ikke overraskende mest fremtrædende hos EU-skeptiske politikere, men det optræder
også blandt politikere, der fortrinsvist er positive over for EU. Et eksempel findes hos Emilie
Turunen (SF), der angriber EP’s moral, areté, med følgende beskyldning39: ”Det er mit
indtryk, at et antal EU-parlamentarikere benytter sig af prostituerede, og det er en kendt sag,
at et større antal prostituerede ligefrem flytter med, når politikerne fire dage om måneden
rykker fra Bruxelles til Strasbourg.”
Anklagen rammer parlamentet, idet det kommer til at fremstå som en institution, der
siger ét (at man officielt i EU er imod handel med kvinder), men gør noget andet, hvilket kan
ses som udtryk for dobbeltmoral. Anklagen ledsages af en opfordring til, at de danske
politikere skal skrive under på en erklæring mod kvindehandel, og dermed fungerer ytringen
også som et ethos-boost for Emilie Turunen selv, idet hun netop handler på sagen og derved
demonstrerer sin egen (gode) moral.
Morten Messerschmidt (DF) står bag et lignende angreb rettet mod EU’s
kompetence, phronesis: ”For et år siden fejrede EU under store festligheder sin 50-års
fødselsdag. For en fuldvoksen organisation som EU er det under al kritik, at Revisionsretten
endnu aldrig har kunnet levere et anmærkningsfrit regnskab.”40
Her fremstiller han EU som en inkompetent organisation, der har haft 50 år til at tage
ved lære af sine fejl, uden dog at gøre det. Som erklæret EU-skeptiker har Messerschmidt en
klar interesse i at sætte EU i et dårligt lys – et angreb som ovenstående er derfor med til at
understrege hans politiske profil. Det er i og for sig positivt både for ham som politiker og
også for vælgerne, der jo får et ret tydeligt vink med en vognstang om, hvordan han forholder
sig til EU. I forhold til Messerschmidts egen personlige exigence er udtalelsen således
39
40

B.T., 20.05.2009, Kenan Seeberg: ”Købesex tja, øh, nej…”
Politiken, 14.04.2009, Morten Messerschmidt: ”Debat: EU har stadig rod i regnskabet”
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fordelagtig. Men da idealet for den offentlige debat netop er, at argumenterne ikke kun skal
tjene den enkelte, men hele samfundet, kan udtalelsen i et større perspektiv synes
problematisk. For at meninger skal kunne brydes, skal modparten reelt have mulighed for at
svare på angrebet (Kock 2011: 22, 28-29). Det kan imidlertid blive svært, når det er en
institution som EU, der angribes. For hvem skal tage til genmæle? Det står naturligvis alle
EU-tilhængere frit for at levere et modsvar i en sådan situation, men man kan også risikere, at
ingen føler sig foranlediget til det, og derved kommer disse angreb til at stå uanfægtet. For
Morten Messerschmidt er det jo blot en bonus, men ud fra et retorisk ideal om en kvalificeret
debat, er det problematisk, at vælgerne risikerer at gå glip af modargumentationen og derved
problematikkens nuancer.
I de undersøgte udsagn sker det dog hyppigst, at politikerne populært sagt går i
flæsket på hinandens ethos, og det gøres mere eller mindre sagligt. Tidligere nævnte vi, at
Margrethe Auken (SF) og Dan Jørgensen (S) kaldte statsminister Lars Løkke Rasmussen for
”[…] lille Lars fra Græsted” i en sag om, hvordan han havde tænkt sig, at Danmark skal klare
sig uden et tæt samarbejde med Europol. Et sådan ethosangreb kan vælgerne ikke bruge til
meget andet end underholdning, for det rummer ingen argumentation og fremstår derfor
usagligt.
Ethosangreb kan dog udføres på en måde, så de faktisk bidrager til debatten ved at
trække fronterne op, men det kræver bedre argumenter end i eksemplet ovenfor. Helle
Thorning-Schmidt (S) og Kim Mortensen (S) leverer et mere underbygget ethosangreb på
Lars Løkke Rasmussen. Kritikken41 falder i en diskussion om afskaffelsen af de forbehold,
der ifølge Socialdemokraterne forhindrer Danmark i at føre: ”[…] den aktive udenrigspolitik,
som et stort flertal i Folketinget og befolkningen ønsker”. Selve angrebet lyder således:
”Venstres EU-kommissær Mariann Fischer Boel sagde i et afskedsinterview, at »jeg ville tage
en afstemning om retsforbeholdet nu. Måske kan man også tage forsvarsforbeholdet sammen
med«. I begyndelsen af november sagde Venstres retsordfører Kim Andersen, at »Hvis der er
en åbning for en afklaring af vores rets- og forsvarsforbehold, bør vi mase på for det«.
Desværre har Lars Løkke Rasmussen ikke modet til at følge sine partifælders opfordring.”
Lars Løkke beskyldes altså for at ”mangle mod” og for at være ude af trit med
fremtrædende politikere i sit eget parti, men også med store dele af befolkningen og
Folketinget. Angrebet retter sig primært mod kompetence, phronesis, og underbygges med
41

JP, 16.12.2009, Helle Thorning-Schmidt og Kim Mortensen: ”Kronik: Løkkes vælgerfrygt skader os”

112

Marie Hauberg Pedersen (197271) & Marie Groth Andersen (197286) • Speciale, cand.public A • Syddansk Universitet • maj 2011

citaterne fra de to Venstre-politikere. Man kan stadig diskutere, om konklusionen er korrekt,
men der er i hvert fald fremlagt belæg, der sandsynliggør påstanden om, at han er ude af trit
med eget parti. Argumentationen retter sig altså her mod Lars Løkke Rasmussens politiske
virke og ikke blot mod hans rødder i provinsen.
Ethosangreb ledsages ofte af genmæler, som man kan kalde for ethosforsvar. Her
forsøger en politiker, der har været udsat for et angreb, at levere svar på tiltale, og disse
forsvar er vigtige for at sikre en nuanceret debat. Ifølge McCroskey er ethos samtidig en
dynamisk størrelse, og går en politiker ud af en debat med kompromitteret ethos, følger det
ham ind i den næste kommunikationssituation, han indgår i. Derfor er det vigtigt for en
politiker at tage til genmæle og helst få genoprejsning så hurtigt som muligt (McCroskey
2006: 95-96). I de undersøgte udsagn ses det derfor også, at mange politikere gør meget ud af
at få taget til genmæle efter angreb på deres ethos. Ét blandt mange eksempler på dette leveres
af Per Stig Møller (K), der tager til genmæle på vegne af regeringen. Han indleder sit
debatindlæg42 med at opridse ethosangrebet: ”Flere debattører har i Jyllands-Posten luftet
kritiske røster om regeringens udmeldinger efter præsidentvalget i Iran. Regeringen er
beskyldt for at være »spagfærdig«, »krybende«, og udvise »naivitet«.” Til disse beskyldninger
siger han, at han kun kan se dem som udtryk for: ”manglende forståelse for sagens
kompleksitet” og leverer således et modangreb rettet mod debattørernes ethos, i særdeleshed
deres kompetence, phronesis. Derefter forsvarer han sig ved at opliste en række konkrete
handlinger, som han har foretaget i den pågældende sag, bl.a. at han har ”[…] skarpt fordømt
volden”, ”[…] fordømt krænkelserne af fundamentale rettigheder og pressefriheden” samt
”[…] klart taget afstand fra iranske trusler mod vores ytringsfrihed.” Her er det især den
moralske fane, han lufter – altså forsøger han at italesætte sin areté som forsvarer for centrale
værdier i vores samfund.
De mange ethosangreb og -forsvar kan ses som udtryk for, at der, når politikerne
beskæftiger sig med EU-sager, hersker en debatkultur, hvor de gør meget ud af at trække
fronter op og manifestere uenighed – mere eller mindre velargumenteret.
De danske politikeres omtale af EU-sager er altså, som den kvantitative undersøgelse
også viser, præget af et konfliktelement. Hvorvidt dette er direkte foranlediget af EU som
emne, er svært at sige. En tidligere undersøgelse af mediernes brug af fortællingsrammer i
forbindelse med EU peger på, at konfliktrammen også er fremtrædende i mediernes dækning
42

JP, 26.06.2009, Per Stig Møller: ”Debat: Misforstået kamp”
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af EU (Ørsten 2005: 340, 393-394, 431). Dermed kan politikernes fokus på konflikt ses som
udtryk for, at de overtager eller efterligner mediernes dækning og vinkling for bedre at trænge
igennem til medierne med deres budskaber, jf. medialiseringen. Den konfliktsøgende og
konfliktskabende tendens kan også tænkes at være et generelt grundtræk i den danske
debatkultur, men i og med at der kun er en begrænset mængde historier i dagspressen om EUemner, kan det muligvis virke mere markant i EU-debatten. Desuden kan det faktum, at 2009
var et valgår i europæisk sammenhæng, have forstærket den konfliktprægede retorik i
datamaterialet. Som eksemplerne i dette afsnit viser, kan ethosangreb komme til udtryk på
mere eller mindre velargumenteret grundlag. Skal angrebene berige og nuancere debatten, må
man stille krav til politikernes evne til at underbygge angrebene med gode argumenter, ellers
får de karakter af mudderkastning, og det får vælgerne som bekendt ikke meget ud af – ud
over i værste fald politikerlede.

Opbygning af ethos
Samtlige politikertyper benytter ethos til at styrke deres troværdighed. Især for EP-kandidater
viser gennemlæsningen, at brugen af denne appelform kan være gavnlig i forhold til at
forsøge at overvinde den constraint, at de er ukendte og uprøvede i offentlighedens øjne. En
udfordring, der forstærkes af, at EU-politik ikke er så forankret i danske vælgeres bevidsthed.
Indlæggene skal derfor både overbevise vælgerne om, at EU-sagen er så vigtig, at de skal gå
hen og stemme, og samtidig overbevise vælgerne om, at de selv er den rigtige kandidat at
stemme på. Der er altså mange constraints, der gør sig gældende i forhold til kandidaternes
retoriske situation.
Venstres EP-kandidat Jens-Kristian Lütken er et godt eksempel. Han indleder et
debatindlæg43, hvor han argumenterer for, at EU bør øge sit engagement i og omkring
Georgien, med følgende sætning: ”Det er meget symptomatisk for situationen i Georgien, at
vi under et nyligt besøg i landet sidder hjælpeløst fast i parlamentets elevator.” Det
interessante rent retorisk i denne sætning er det inkluderende ”vi”, der signalerer, at han har
været i Georgien. Dernæst følger hans beskrivelse af den politiske og humanitære tilstand i
landet, der, fordi Lütken indleder, som han gør, fremstår langt mere troværdig. Han har ikke
blot læst sig til det i en rapport, men sandsynliggør, at han har set situationen med sine egne
øjne. Dermed iscenesætter debatindlægget ham som en politiker, der ikke blot sidder hjemme
43
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i trygge Danmark og danner sig en holdning om verdens tilstand, men i stedet rejser ud og får
syn for sagn, hvilket er med til at styrke hans ethos – i særdeleshed dyden phronesis,
kompetence. Han bruger således over halvdelen af sit indlæg på at etablere sin ethos og på at
give belæg for de påstande, han senere bringer på banen: ”EU [bør] udbygge samarbejdet og
assistancen til Georgien”, og ”EU skal langt mere aktivt bidrage til at skabe fred og stabilitet
i regionen.”
Også De Radikales spidskandidat til Europa-Parlamentet, Sofie Carsten Nielsen,
forsøger tre dage før valget at booste sin ethos gennem en kronik44. Først indleder hun med at
slå fast, at ”EU er os og de andre europæere” og siger dermed både, at hun identificerer sig
som europæer, og at EU angår os alle. Dernæst angriber hun de andre partiers kandidater,
som, hun mener, lyder som ”[…] stemmer fra en provinsiel fortid. De vil sætte hegnspæle op,
genoprette grænsebomme, bevare danske modeller, tage forbehold og lave undtagelser.”
Endelig begynder hun at markedsføre sig selv som kompetent kandidat. Først med en
gendrivelse: ”Jeg er blevet kaldt frk. Ukendt, den helt ukendte kandidat, den helt unge
kandidat og meget andet.” Dernæst cementerer hun ethosdyden phronesis: ”Jeg har arbejdet
med EU i ti år. Jeg har taget eliteuddannelsen i europæiske studier i Brügge. Jeg har arbejdet
i organisation i Bruxelles og i Europaparlamentet. Jeg har været ledende figur i Nyt Europa.
Jeg har sigtet målrettet mod at stille op i år, fordi Europaparlamentet er mit førstevalg.” Her
er massive referencer til kompetence og erfaring, og det er faktisk ved at være så massiv en
ethos-appel, at der er behov for lidt logos, for at det ikke skal klinge hult (jf. Jørgensen &
Onsberg 2008: 71, Garbers & Høgel 1996: 69). Det forsøger hun så at imødekomme ved at
fremsætte visioner og forslag, der skal iscenesætte hende som en engageret og visionær EUpolitiker. Hun spørger retorisk: ”Skal vi bruge EU til at sikre rettigheder for danske
patienter?” Og senere: ”Skal vi bruge EU til at sikre lige rettigheder til alle mennesker i 27
lande […]?” Hun svarer selv bekræftende. Flere steder kommer hun med konkrete eksempler
på, hvordan forholdene kan forbedres, eksempelvis for homoseksuelle og asylansøgere. Men
til sidst i kronikken hæver hun sig op på et mere abstrakt niveau og benytter tematisk framing,
samtidig med at hun fremstiller sig selv som EU-entusiastisk kandidat: ”Jeg er begejstret for,
at Europa har kunnet afløse hundredvis af års krige med fælles demokrati.”
Med dette indlæg forsøger Sofie Carsten Nielsen at gå lige i kødet på den constraint,
som hun selv italesætter, nemlig at hun er en ukendt kandidat. Hun fortæller om sin baggrund
44
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for at stille op, hvad hun står for, og med hendes brug af positiv tone er det heller ikke svært
for vælgeren at afkode, at hun er tilhænger af EU som institution. Samtidig benytter hun en
overordnet fortællingsramme om EU som fredsskaber og garant for borgerrettigheder og giver
konkrete eksempler på, hvordan det kommer til udtryk. Ud fra et debatsynspunkt er der altså
masser at forholde sig til for både vælgere og politiske kolleger. Hun serverer visioner og
holdninger – et oplæg til debat, diskussion og modargumentation.
Den i 2009 nytiltrådte klima- og miljøminister, Lykke Friis (V), er et eksempel på en
anden relativ uprøvet politiker, der søger at fremhæve sin ethos. Hun bliver kastet ind i
politik, da hun skal overtage posten efter Connie Hedegaard, der udpeges som EU’s
klimakommissær. Med titlen som EU-ekspert cementeret i den danske offentlighed har Lykke
Friis ikke brug for at signalere kompetence og indsigt i EU-forhold, i modsætning til Sofie
Carsten Nielsen og Jens-Kristian Lütken. Derimod har hun som ny i politik brug for at udvise
forståelse for det politiske spil. Til B.T.45 siger Lykke Friis bl.a.: ”Lige nu handler det om at
lære de andre ministre i Europa at kende. Det betyder meget, at man snakker godt sammen og
har en god kemi. Det kan være afgørende, når man senere skal have et godt resultat eller
have en vigtig aftale på plads. En anden ting, som er vigtig for mig, er at fokusere på de
mennesker, jeg er sammen med. Når jeg taler med dig, koncentrerer jeg mig om dig og ikke
alt muligt andet.” Med udtalelsen signalerer hun, at hun allerede er ved at skabe sig et
netværk og derved et grundlag for at spille det politiske spil i Europa. Samtidig bringer hun
politik ned på et konkret og menneskeligt plan, der handler om relationer mellem mennesker –
at snakke sammen og have god kemi. Dermed iscenesætter hun sig selv som en politiker, der
er til stede i nuet og forholder sig professionelt til de mennesker, hun omgås – hvad end det er
europæiske politikere, journalister eller vælgere for den sags skyld. Hun demonstrerer med
andre ord ethosdyden eunoia, velvilje over for publikum.
EP-kandidater står altså i en svær retorisk situation. Men selv efter at kandidaterne er
blevet valgt til Europa-Parlamentet, er deres retoriske situation stadig præget af en række
stærke constraints. De skal forklare og forsvare EU-projektet i offentligheden, men også
konstant promovere dem selv og deres politik for at fastholde både mediernes og vælgernes
opmærksomhed. Ofte ser man således, at MEP’erne bringer debatindlæg, hvor de søger at
fremhæve deres egen ethos, typisk ved at fokusere på deres politiske arbejde, som ellers ikke
får den store bevågenhed.
45
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Et eksempel på dette giver Morten Løkkegaard (V)46: ”Derfor har jeg i
Europaparlamentets kulturudvalg netop fremsat et forslag, der vil sikre journalisterne
optimale arbejdsforhold i kraft af støtte til dybdegående research på tværs af grænserne.”
Her viser han sig som en aktiv parlamentariker, der stiller forslag inden for et område, han
som journalist er kompetent på.
Et lignende eksempel ses hos Dan Jørgensen (S)47, der først slår fast, at han er: ”[…]
sat i spidsen for EU-parlamentets granskning af EU’s regnskaber” og derved booster sin
egen ethos. Derefter udvider han ethos-appellen til også at gælde resten af parlamentet, idet
han siger: ”Derfor satte vi i EU-parlamentet foden ned. Vi forlangte, at der blev indført bedre
kontrolsystemer, så noget tilsvarende ikke sker igen. Og vi insisterede på, at milliarderne
skulle betales tilbage.” Denne appel handler i høj grad om moral og dermed dyden areté. Dan
Jørgensen fremstiller parlamentet som en handlekraftig institution, der kerer sig om EU’s
budget og dermed om EU-borgernes penge. Ret skal være ret, og pengene skal betales tilbage.
Disse ethos-boosts kan være ren varm luft og selviscenesættelse, men de kan også
bidrage til et øget kendskab til debattens aktører og derved generelt kvalificere vælgernes
grundlag for at tage stilling til politikerne. Især er det fordelagtigt, at vælgerne løbende – også
uden for valgkampsperioder – bliver gjort opmærksom på det konkrete poliske arbejde, som
foregår i EU.

Lån af ethos
I valgkampsperioder, også valg til Europa-Parlamentet, bliver den politiske debat ret
tilspidset, og for nogle politikere er det ikke tilstrækkeligt at trække på egen ethos – derfor
låner de så at sige ethos af en anden mere indflydelsesrig eller erfaren politiker.
Gennemlæsningen af de 775 politikerudsagn viser flere eksempler på dette.
Dagen før EP-valget lader Dan Jørgensen (S) sig flankere af den tidligere
socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der også var medlem af EuropaParlamentet i perioden 2004-2009 samt formand for De Europæiske Socialdemokrater. Ved at
optræde sammen som afsendere på et debatindlæg48 bliver det tydeligt, at de to deler
holdninger i forhold til EU. Den yngre og mere ukendte Dan Jørgensen får dermed en
blåstempling af sin mere erfarne kollega. Samtidig kan den popularitet, som Poul Nyrup måtte
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nyde i visse politiske kredse, smitte af på Dan Jørgensen. Det samme gælder imidlertid også
eventuelt mishag ved Nyrups person, hvilket understreger vigtigheden af nøje at overveje,
hvilke personer man vælger til at booste sin ethos.
Jens Rohde (V) er ligeledes et eksempel på en yngre, upcoming europapolitiker, der
har brug for at låne ethos af en mere erfaren politiker. I forbindelse med valget ryger han ud i
et politisk stormvejr, hvor der fra flere sider – også internt i Venstre – bliver stillet
spørgsmålstegn ved hans optræden i valgkampen. I den forbindelse får han i en artikel49
opbakning fra den højest placerede Venstre-kilde; statsminister Lars Løkke Rasmussen, med
ordene: ”Han har fulgt Venstres linje – nemlig at vi er forkæmpere for den europæiske linje.”
Med den kommentar forsøger Lars Løkke Rasmussen at lappe på eventuelle ridser i Jens
Rohdes ethos.
Efter valget gør noget lignende sig gældende for Sofie Carsten Nielsen (R), der efter
sit valgnederlag får opbakning fra partileder Margrethe Vestager med ordene: ”Vi har stillet
med en superkompetent kandidat, der har gjort det supergodt i alle debatter”50.
Lån af ethos anvendes altså her, hvis en politiker ønsker at fremstå endnu mere
troværdig, end den personlige ethos alene gør vedkommende i stand til, eller hvis politikerens
ethos på den ene eller anden vis er blevet kompromitteret.
Opsummerende kan man konkludere, at ethos-appellen anvendes hyppigt af danske
politikere i forbindelse med deres omtale af EU-emner. Det sker ofte i forbindelse med ethosangreb og -forsvar, hvilket i høj grad er med til at understrege det element af konflikt, som
også påvises i den kvantitative undersøgelse. Den kvalitative analyse viser samtidig, at EU’s
egen ethos også må holde for fra tid til anden, når politikerne angriber, hvilket kan være
problematisk, fordi det ikke altid er klart, hvem der skal tage til genmæle. Desuden står det
klart, at flere af de nye, uprøvede politikere, men også mere garvede MEP’ere, benytter ethos
til at gøre opmærksom på deres politiske virke og for at fremstå som kompetente og
troværdige over for vælgerne. Ethos-appellen anvendes dermed i høj grad som modtræk mod
den constraint, som politikerne står over for, nemlig at deres politiske virkeområde ikke får så
meget redaktionel opmærksomhed som eksempelvis folketingspolitikernes. Endelig benytter
enkelte politikere sig af det retoriske kneb at låne ethos af politikere med større
gennemslagskraft, end de selv kan mønstre i kraft af egen ethos.

49
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6.3.2 Logos: Flittigt brugt i EU-debatten
Ethos er altså en ganske udbredt appelform i EU-debatten, og det samme gør sig gældende for
appelformen logos. Som ventet viser analysen, at politikerne ofte benytter logos, når de bejler
til nyhedskriteriet ’væsentlighed’, men ofte også i forbindelse med nyhedskriteriet ’konflikt’.
Politikerne bruger både appelformen i debatindlæg og i citater, og det kommer til udtryk på
flere forskellige måder.
Nogle politikere baserer argumentationen på tal og undersøgelser, eksempelvis
Michael Aastrup Jensen (V)51: ”Den seneste forskning peger utvetydigt på, at euroen har
været en succes, både når det gælder investeringer, handel og ikke mindst jobskabelse – også
i Sydeuropa.” Her forsøger han at underbygge sin positive indstilling til euroen ved at forsøge
at få argumentationen til at fremstå saglig gennem referencen til ”den seneste forskning”.
Andre refererer eksplicit til fornuften eller logikken, som eksempelvis Johanne
Schmidt-Nielsen (EL) og Kirsten Brosbøl (S) i en kritik52 af regeringens håndtering af sagen
om brugerbetaling på Erasmus Mundus-uddannelserne: ”Kernen i sagen er derfor kort og
godt, at universiteterne har opkrævet ulovlig brugerbetaling. Den logiske konsekvens ville
derfor være, at Helge Sander pålagde universiteterne at tage kontakt til hver eneste af de
berørte studerende. Et pænt brev med både en undskyldning og en vedlagt check ville være på
sin plads.”
Som oftest kommer logos-appellen dog til udtryk ved, at argumentationen er i fokus
frem for konkrete case-eksempler eller angreb på modstandere. Et eksempel på dette kommer
fra Per Stig Møller (K)53: ”Europa skal blive bedre til at tale med én stemme. Det er
tankevækkende, at der i FN’s generalforsamling forleden blev holdt 27 EU-taler, der havde
forskellige toner. Til trods for, at vi har en fælles EU-holdning, så stritter det i flere
retninger.”
Per Stig Møller er central i forbindelse med gennemgangen af politikernes brug af
logos, for analysen peger på, at politikere på tungtvejende poster eller i statsmandsroller
(regeringspolitikere) ofte benytter logos-appellen. Det observeres især i forbindelse med
artikler og indlæg omhandlende EU’s rolle som international aktør og i forbindelse med sager,
der omhandler genopretningen efter den finansielle krise. Således benytter både Per Stig
Møller, Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen og også Claus Hjort Frederiksen sig
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ofte af denne appelform. Til eksempel benytter Lars Løkke Rasmussen (V) logos-appel til sin
påstand54 om, at der er behov for hurtig finansiering, hvis klimaaftalen skal i hus: ”Jeg vil
gerne trække behovet for hurtig finansiering frem. Der er ingen tvivl om, at en forudsætning
for at få en aftale, hvor også udviklingsøkonomierne og de små østater føler sig dækket ind,
er, at verdenssamfundet tilvejebringer midler og klimaprojekter til den fattigste del af
verden.”
Eller som Per Stig Møller (K), der i et debatindlæg55 fremlægger en masse statistik,
målinger og tal, før han kommer frem til sin påstand om, at: ”Vi må indstille os på et langt
sejt træk, før vi er tilbage på niveauet fra før krisen.” Derefter opremser han en masse
konkrete tiltag, som Udenrigsministeriet har iværksat for at øge eksporten, hvilket også
fungerer som ethos-boost for Udenrigsministeriet og ministeren selv.
Den beskrevne tendens betyder altså, at EU-debatten ofte præges af diskurser og
argumenter, der appellerer til saglighed og til intellektet. Som vi ser det ovenfor, fungerer
logos-appellen udmærket i kortere citater i artikler, fordi fokus er på selve argumentet,
begrundelsen for politikken eller holdningen. Dette kan i henhold til Habermas synes ideelt
for den offentlige debat, men ifølge retorisk teori fungerer en argumentation mest effektivt,
hvis rhetor kobler flere eller allerhelst alle tre appelformer, så man både taler til modtagerens
intellekt og hans følelser (Fafner 2000: 38, Stahlschmidt 2006: 31).
I debatindlæg må det siges at være særdeles relevant at mikse logos med de andre
appelformer, fordi et indlæg typisk er længere end et citat, og jo længere et indlæg er, jo større
er risikoen for, at læseren falder fra undervejs.
Steen Gade (SF), Sofie Carsten Nielsen (R) og Ejner Lyduch (S) leverer et eksempel
på et indlæg56, der er præget af massiv brug af logos i en sådan grad, at der netop er risiko for,
at modtagerne falder fra undervejs. De starter med at karakterisere den hidtidige debat om det
danske euroforbehold som ”helt utilstrækkelig”. Derefter argumenterer de for, at
udgangspunktet for debatten i stedet bør være ”den globale krise og de andre globale
udfordringer, vi står over for”. Med denne debatramme klarlagt går de i gang med at
fremlægge deres politiske holdninger til euroforbeholdet: ”Der er ingen tvivl om, at grunden
til, at Europa har klaret sig nogenlunde og uden landekollaps (bortset fra Island), er
eksistensen af eurozonen. Den har virket stabiliserende. Det er nemlig en nærliggende
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antagelse, at en række lande som f.eks. Italien ville være kollapset – næsten som Island – hvis
de ikke havde været med i eurozonen. Og der er da heller ingen tvivl om, at Danmark skal
være med i et sådan projekt.”
De benytter efterfølgende ord og vendinger som ”flexicuritymodel”,
”realitetsorientering af vækst- og stabilitetspagten” og refererer til ”centralbankens praksis”,
hvilket er med til at understrege logospræget, og som samtidig er ord, som den almindelige
dansker ikke kan forventes at være fortrolig med. Kronikørerne bevæger sig med andre ord
hele tiden på et politisk argumenterende niveau, hvor det primært er publikums intellekt, der
tales til. Dette er som nævnt godt, hvis man tager udgangspunkt i Habermas’ syn på
argumentets vægt, men fra en retorisk synsvinkel rummer en diskurs med så massiv en logosappel som ovenfor en risiko for, at man som læser ikke bliver revet med. Måske begynder
man at kede sig og bladrer ligefrem væk fra debatindlægget. Et politisk indlæg kan jo være
nok så sagligt og velargumenteret, men hvad nytter det, hvis modtagerne ikke læser det til
ende? Det er derfor ifølge retorisk teori anbefalelsesværdigt at krydre det logos-prægede
indlæg med ethos og pathos. Især fordi indlægget fylder flere A4-sider, er der både brug for,
men også mulighed for at argumentere for de samme pointer ud fra en pathos-appel. I den
forbindelse er det klart, at politikernes mulighed for at udfolde sig med flere appelformer og
framinger afhænger af, hvor meget spalteplads de kan brede sig over. Der er stor forskel på at
blive bedt om en hurtig kommentar til en kort artikel og så til at udbrede sine politiske
visioner i en kronik.
Men det kan lade sig gøre at benytte flere appelformer selv i korte citater, hvilket
sandsynliggøres af nedenstående eksempel, hvor Per Stig Møller (K) med succes benytter
både pathos-appel og logos-appel i et interview. Det skal dog retfærdigvis siges, at de gode
eksempler ofte findes i interview-situationer, hvor der er medtaget flere citater fra politikeren.
Sådanne interviews er typisk forbeholdt de mere prominente politikere såsom statsministeren
eller udenrigsministeren. Per Stig Møller (K) indleder med klar logos-appel i en artikel57 om
Danmarks og Europas relation til USA: ”Det er vigtigt, at vi knytter USA tæt til os. Med
Obama ser vi, at USA nu har fået en præsident uden europæiske rødder, og de nye grupper,
som rykker ind på magten, vil ikke nødvendigvis føle, at de må tilbage og forsvare Europa,
som USA har gjort. Risikoen for, at vi glider fra hinanden, er til stede, og derfor må vi i
Danmark stå vagt om den tætte dialog.” Her er det statsmanden, der taler – med stor brug af
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logos. Senere går han over i at fortælle mere om sin personlige relation til USA som barn af
Anden Verdenskrig: ”Det var amerikanerne, der kom til Europa og reddede os. Var det ikke
for dem og den røde hær, er det ikke sikkert, at Hitler var blevet banket ned. USA stod for os
som frihedens og rigdommens land. Det var fra USA, at vi fik friheden, men det var også fra
USA, at vi fik bananer og ananas til jul.” Her er det mere privatpersonen, der taler – og
erindrer. Denne kobling mellem logos og pathos skaber et mere nuanceret billede af Per Stig
Møller som politiker – han skaber identifikation. Samtidig sætter han læseren i en bestemt
stemning i forbindelse med talen om USA, og det kan være svært at huske på en eventuel
politisk USA-skepsis, når nu landet italesættes som Europas store redningsmand.
Kombinationen af appelformerne skaber altså en diskurs med en noget bredere appel,
hvor der bliver talt både til hjerne og hjerte, både hos det enkelte individ og i den brede
befolkning. Man kan dog indvende, at nogle politikere vil have en interesse i at fremstille EU
som en tør, kedelig og bureaukratisk størrelse og derved med fordel kan benytte sig af store
mængder logos. Problemet med en sådan strategi er ud fra et retorisk synspunkt, at politikeren
risikerer slet ikke at trænge igennem med sit budskab, fordi modtagerne simpelthen hurtigt
kommer til at kede sig over selve diskursen og derfor ikke nødvendigvis når at koble
kedsomheden med EU, men i stedet kobler den til politikeren. Politikeren kan opildne til den
samme EU-lede ved at fortælle mere pathos-prægede historier om eksempelvis tusinder af
EU-sagsmapper, der transporteres rundt på de europæiske landeveje, fordi EuropaParlamentet holder til i både Bruxelles og Strasbourg – eller om komplicerede og
langsommelige EU-procedurer, der har direkte konsekvenser for helt almindelige borgere. I
den forbindelse undersøges det i det følgende, hvordan politikerne typisk anvender
appelformen pathos i forbindelse med EU-emner.

6.3.3 Pathos: Få følelser i EU-debatten
Som nævnt er der blandt de 775 udsagn eksempler på diskurser, der nærmest udelukkende er
præget af logos-appel. Sådan er det imidlertid ikke med appelformen pathos. For det første
anvender politikerne den slet ikke i samme omfang, og for det andet er det karakteristisk, at
såfremt politikerne anvender pathos, sker det på en meget subtil og neddæmpet måde. Dette
ses eksempelvis hos Per Stig Møller (K) i en artikel58: ”Nu skal Afghanistan levere. Vi ofrer
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meget, vi mister menneskeliv, og det gør vi ikke, fordi Karzai skal være den næste politiske
leder.”
Han nævner kort de danske menneskeliv, der er gået tabt, men går ikke videre i det
spor, som man eksempelvis ofte oplever det i USA. Her tøver selv toppolitikere ikke med at
tale om nationens sønner, der bliver dræbt eller lemlæstede i kamp, og om børn, der derfor må
vokse op uden deres fædre59.
I langt de fleste tilfælde benyttes pathos blot til at slå en bestemt stemning an, som
også Anders Fogh Rasmussen (V) gør det60: ”Der er enighed mellem de 27 EU-lande om, at
vi ikke skal begynde at bringe nabolande til tiggerstaven ved at beskytte egne industrier og
derved skabe arbejdsløshed i andre lande. Det vil føre os ned i et sort økonomisk hul som i
1930’erne, hvis vi begyndte på det.” Igen en subtil brug af pathos med metaforen om
tiggerstaven og skræmmebilledet med referencen til 1930’ernes økonomiske depression.
Billedet udpensles ikke, men får lov at stå hen til fri fortolkning.
Når politikerne endelig benytter pathos sker det typisk for at bringe bestemte følelser
i spil hos publikum i forbindelse med deres argumentation. Det ses eksempelvis hos Dan
Jørgensen (S)61, der her argumenterer imod atomkraft: ”Det vil være dumt og en dårlig idé af
mange årsager. Her er de syv vigtigste. Menneskelige eller tekniske fejl kan medføre
ufattelige katastrofer. Atomkraftværker er et oplagt terrormål. Det radioaktive affald vil være
farligt for mennesker i mange generationer […]” De første tre af Dan Jørgensens syv grunde
forsøger altså at appellere til følelsen frygt, bl.a. terrorfrygt. De næste fire begrundelser, som
er udeladt her, er mere logosprægede og handler om energihensyn.
Helle Thorning-Schmidt og Kim Mortensen62 benytter sig af en lignende
argumentation ved at henvise til et helt konkret eksempel som belæg for, at Danmarks
retsforbehold skal afskaffes: ”EU har i dag et omfattende samarbejde om retspolitik. Et
eksempel på, hvad det samarbejde betyder, er sagen om John Knudsen, som er tiltalt for
mord. 10 dage efter mordet blev han anholdt for tiggeri i Spanien. Da de spanske betjente
tjekkede hans legitimation, kunne de se, at han var efterlyst, og 14 dage senere var han
udleveret til Danmark, hvor han nu vil blive retsforfulgt. Uden EU’s retssamarbejde er det
langt fra sikkert, at de spanske betjente havde fundet ud af, om tiggeren var mistænkt for
59

Se eks. præsident Obamas tale i forbindelse med drabet på Osama Bin Laden, 1. maj 2011
http://www.americanrhetoric.com/speeches/barackobama/barackobamaosamabinladendeath.htm
60
JP, 02.03. 2009, Jesper Kongstad: ”Vesten afviser nødhjælp til østlande”
61
JP, 22.10.2009, Dan Jørgensen: ”Debat: Syv grunde til, at JP tager fejl om atomkraft”
62
JP, 16.12.2009, Helle Thorning-Schmidt og Kim Mortensen: ”Kronik: Løkkes vælgerfrygt skader os”

123

Marie Hauberg Pedersen (197271) & Marie Groth Andersen (197286) • Speciale, cand.public A • Syddansk Universitet • maj 2011

mord, og selve udleveringen havde taget meget længere tid.” Her benytter de altså en på det
tidspunkt aktuel mordsag til at sandsynliggøre, at Danmark ville klare sig ringere uden det
europæiske samarbejde om politisager. Det handler ikke blot om at fange kriminelle – det
eksemplificeres også, hvem disse kriminelle kan være, nemlig brutale mordere. Med brug af
dette eksempel opnår de to ting: De konkretiserer, hvad sagen handler om, og de taler til
publikums retsfølelse. Samtidig er det et glimrende eksempel på kombination af episodisk og
tematisk framing.
Til trods for de nævnte eksempler er pathos altså ikke en fremtrædende appelform i
relation til EU-emner, og politikerne undlader bevidst eller ubevidst at bringe borgernes
følelser i spil i denne sammenhæng. Det kan muligvis skyldes, at de er bange for, at det går ud
over både deres og emnets seriøsitet og saglighed. De vil ikke risikere at blive beskyldt for
manipulation. Men det er omvendt svært at begejstre, motivere eller provokere, når man ikke
benytter sig af pathos. Og pathos kan, i lighed med fortællingen, netop være den appetitlige
indpakning, der får logos-argumentet til bedre at trænge ind hos vælgerne.
Den mangel på følelser og følelsesappel, der præger politikernes italesættelse af EUemner, kan få det europæiske samarbejde til at fremstå distanceret fra vælgeren og i visse
vælgeres øjne nok også som kedelig eller uvedkommende. Dette understreges af den store
vægt på væsentlighed samt det lille fokus på identifikation. I den forbindelse er der risiko for,
at nogle vælgergrupper simpelthen kobles fra af den massive logos-appel, fordi de kedes af
den, ikke forstår den eller ikke kan relatere til den. Der kan således blive tale om ineffektiv
kommunikation, der ikke skaber klarhed for borgeren og dermed ikke udvider dennes
mulighed for at tage kvalificeret stilling. I forvejen findes fordommen om, at EU-stof er
kedeligt både blandt journalister og befolkning, og den manglende følelsesappel, den neutrale
tone og den episodiske framing af EU-emner bidrager ikke nævneværdigt til at ændre denne
fordom.

6.4 Den retoriske analyses resultater
Den retoriske analyse supplerer indholdsanalysen med uddybende pointer i forhold til de
kvantitative resultater, men den påpeger også en række nye tendenser.
Som det allerede er nævnt, benytter danske politikere hovedsagelig episodisk framing
af EU, en framing som er sagsnær, stringent og konkret. Det resulterer på den positive side i,
at den noget bredtfavnende og komplekse institution EU kobles til konkrete sager. På den
negative side kan det medføre en fragmenteret forståelse for EU, uden større perspektiv. Her
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kommer den tematiske framing ind i billedet, idet den netop kan bidrage til at skabe
sammenhæng, fordi EU her bringes op på et mere abstrakt og overordnet plan. Den tematiske
framing er imidlertid heller ikke at foretrække i sig selv, fordi EU risikerer at fremstå for
abstrakt og løsrevet fra konkrete sager. Derfor argumenteres her for, at en kobling af de to
framingtyper vil være ideel i forbindelse med italesættelsen af EU og skabe en bedre debat om
EU-emner. Især for MEP’erne og den danske kommissær, der i kraft af deres virke ofte skal
formidle det til tider komplicerede EU-stof til den almindelige borger, kan koblingen bruges
til at sikre, at de mange forskelligartede sager sættes ind i et større perspektiv.
Den kvalitative analyse peger som noget nyt også på, at den episodiske framing ofte
kombineres med en neutral tone, og en tabel, der kombinerer de to variable, verificerer dette.
Den neutrale tone betyder, at politikernes overordnede holdning til EU fremstår som
underordnet den konkrete sag. Det kan betyde, at det bliver svært for vælgerne at afkode,
hvordan de enkelte politikere forholder sig til EU’s rolle i en given sag – et aspekt, som det
ellers synes relevant at udlægge til offentlig debat i relation til et så indflydelsesrigt organ.
Selvom den nøgterne og neutrale italesættelse af EU-emner kan ses som et positivt
tegn på, at debatten for og imod EU er udfaset, hersker der stadig tvivl om, hvordan det
danske medlemskab skal udvikle sig fremover. Eksempelvis i forbindelse med de tre
forbehold er det stadig relevant, at politikerne tydeligt giver udtryk for deres holdninger og
visioner for EU. Derved får vælgerne mulighed for at tage kvalificeret stilling til, hvordan de
mener, medlemskabet skal udvikle sig, ligesom flere måske vil være med til at vælge de
politiske repræsentanter, der skal sikre denne udvikling.
Selvom flere politikere gennem deres framing og tone sætter EU ind i en bestemt
fortællingsramme, så viser den kvalitative analyse også, at det stadig kun er et fåtal af
politikerne, der anvender storytelling i deres udtalelser. Konkrete eksempler på storytelling i
forbindelse med EU viser imidlertid, at fortællingen her kan bruges til at skabe en
forståelsesramme og sætte en scene omkring politikernes argumentation og budskaber.
Samtidig kan storytelling bruges til effektivt at skabe nærhed og identifikation mellem
politiker og vælger eller mellem EU og vælger – en relation, som kan synes svag i dag.
Et andet interessant aspekt i både den kvantitative og kvalitative analyse er det udtalte
fokus på nyhedskriterierne ’væsentlighed’ og ’konflikt’. I den forbindelse er det her undersøgt
kvalitativt, hvordan politikerne anvender de retoriske appelformer, ethos, logos og pathos.
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Ethosbegrebet anvendes i forbindelse med EU-emner ofte til at manifestere uenighed
eller udstille modparten som inkompetent eller utroværdig. I den forbindelse viser analysen, at
også EU som sådan står for skud, når politikerne laver de såkaldte ethosangreb. Disse angreb
er problematiske i den forstand, at det ikke altid bliver klart, hvem der skal tage til genmæle,
og derved opstår der risiko for, at angrebene står uimodsagte hen, hvilket forringer den
offentlige debat.
De mange ethosangreb og de efterfølgende ethosforsvar, hvor angrebne politikere
forsøger at tage til genmæle, er med til at understrege det element af konflikt, der også bliver
påpeget i den kvantitative analyse. Ved velunderbyggede ethosangreb og -forsvar kan disse
dog være med til at give debatten flere nuancer. Derudover benytter politikerne især ethos til
at styrke deres troværdighed. Både for allerede valgte MEP’ere, EP-kandidater og uerfarne
politikere kan disse ethosboosts være en god metode til at takle den udfordring – eller
constraint – at de er ukendte, uprøvede og upromoverede. Det er således et faktum, at de
danske parlamentarikere har langt sværere ved at opnå omtale end folketingspolitikere.
Når det gælder brugen af logos, viser analysen, at denne appelform er hyppigt brugt
blandt danske politikere, når talen falder på EU-emner. Det sker bl.a. gennem referencer til tal
og undersøgelser, eksplicitte referencer til fornuften, eller ved at selve argumentet er helt
centralt i en ytring. Det er især politikere på tungtvejende poster, eksempelvis statsministeren
og udenrigsministeren, der benytter sig af logos-appellen. Appellen bliver ligeledes ofte
observeret i forbindelse med emnerne ’International aktør’ og ’Økonomi og finans’. Logosappellen fungerer fint i kortere citater, hvor argumentet kommer til at fremstå klart og
tydeligt. Men i længere debatindlæg er der behov for at veksle mellem appel til intellektet og
appel til følelserne, for at EU-stoffet ikke risikerer at fremstå tørt og kedeligt, samt for at
sikre, at læseren involverer sig og læser indlægget til ende.
Pathos-appellen er til sammenligning ikke særlig brugt af politikerne i forbindelse
med EU-emner, og når de anvender den, er brugen som oftest karakteriseret ved at være subtil
og afdæmpet. Politikerne anvender appellen til at vække en bestemt stemning og følelse hos
tilhørerne som led i deres forsøg på at overbevise. Faren for at komme til at fremstå som
useriøse eller manipulerende kan ses som en af årsagerne til, at politikerne kun i begrænset
grad anvender pathos. Men derved mister de også muligheden for at bevæge modtageren
følelsesmæssigt – ved at begejstre, motivere eller provokere. Dette er ellers essentielt for at få
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borgerne til at engagere sig i EU-debatten og dermed sandsynligvis stemme ved EP-valg (de
Vreese et al 2006: 483).
Samlet set viser analysen, at politikerne ikke på nuværende tidspunkt benytter de
retoriske muligheder til fulde – inden for det teoretiske fokus bestående af fortællingen som
retorisk virkemiddel og de tre appelformer. Der argumenteres for, at politikerne med fordel
kan spille på flere retoriske tangenter for på den måde at være med til aktivt at skabe en mere
nuanceret og kvalificeret debat om EU-emner.
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7. Konklusion og diskussion - og hvad så nu?
Specialet har besvaret problemformuleringen: Hvilke EU-emner kommer i de nationale
medier, og hvordan framer politikerne disse emner?
Problematikken er belyst både kvantitativt og kvalitativt gennem analyse af i alt 1879
artikler fordelt over nedslagsåret 2009. Dette giver et solidt grundlag for at generalisere til
danske mediers dækning af EU-stof i almindelighed. Den kvantitative del er teoretisk funderet
i teorierne om agenda-setting og framing, og metodisk er der benyttet indholdsanalyse. Den
kvalitative del består af en tekstanalyse med udgangspunkt i retoriske teorier omkring
fortællingen som retorisk virkemiddel samt appelformerne ethos, logos og pathos.
Først og fremmest er det undersøgt, hvilke EU-emner der kommer på den danske
mediedagsorden. Denne del af analysen viser, at langt de fleste artikler om unionen
omhandler ’EU’s struktur og institutioner’. I den forbindelse står det klart, at der er
sammenhæng mellem emnernes optræden på dagsordenen og såkaldte trigger events i årets
løb. Finanskrisen, valget til Europa-Parlamentet samt klimatopmødet genererer således mange
artikler om disse EU-emner. Faktisk viser en nærmere undersøgelse af tallene, at næsten
halvdelen af alle artikler omhandlende ’EU’s struktur og institutioner’ bliver bragt i
valgkampsperioden. Dette bekræftes af en sondring mellem valgkampsperiode og
rutineperiode.
Som noget nyt i forhold til tidligere studier har dette speciale også undersøgt, hvilke
EU-emner der så ikke finder vej til avisernes spalter. Denne gennemgang viser, at næsten alle
sager inden for emnerne ’Økonomi og finans’ samt ’EU’s struktur og institutioner’ finder vej
til danske aviser, mens sager inden for emnerne ’EU som international aktør’ samt
’Borgernære emner’ omtales knap så ofte. Generelt er det typisk sager med abstrakt karakter
eller de helt bløde emner, som normalt kræver en case for at blive udfoldet journalistisk, der
ikke bliver en del af mediernes dagsorden. Når EU-emner rammer dagsordenen, er de
imidlertid forholdsvis saliente og har ikke ringere mulighed for at komme på forsiden end
andet stof.
Sidst men ikke mindst viser agenda-setting-analysen, at omnibusaviserne er de
stærkeste issue proponents blandt medierne. Blandt politikerne er det typisk internationale
kilder og medlemmer af Folketinget, der agerer fortalere for EU-stoffet. Dette kan dog ikke
nødvendigvis ses som udtryk for, at de af egen drift sætter EU på dagsordnen, men er
nærmere udtryk for, at de får stor redaktionel opmærksomhed. Omvendt skal MEP’erne i
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højere grad selv bringe EU-stoffet på banen igennem debatindlæg, selvom de i kraft af deres
rolle kan siges at have større incitament til at optræde som issue proponents.
For at besvare problemformuleringens anden del er politikernes framing undersøgt
via indholdsanalyse. Datamaterialet er her indsnævret til at omfatte de 775 artikler, hvor
danske politikere direkte eller indirekte udtaler sig om EU. Analysen viser, at danske
politikere i 65 procent af tilfældene anvender episodisk framing. Således fokuserer de i
overvejende grad på enkeltsager frem for det overordnede perspektiv. Samtidig viser den, at
politikerne ofte bejler til nyhedskriterierne ’konflikt’ og ’væsentlighed’, ligesom de anvender
en national vinkling frem for europæisk vinkling, når de taler om EU-emner. Dog viser en
nærmere undersøgelse af tallene, at der er stor forskel på, hvilken vinkling politikerne
anlægger i forhold til specifikke emner. Mens ’Andre EU-sager’ næsten udelukkende vinkles
nationalt, bliver ’Klima og energi’ som oftest vinklet internationalt.
Den sidste variabel, der bliver undersøgt kvantitativt, angår tonen i politikernes
italesættelse af EU. Analysen støtter op om forventningen om, at EU typisk vil blive omtalt i
en neutral tone. Til gengæld er der ikke opbakning til forventningen om, at de værdiladede
ytringer primært vil være negative, idet analysen peger på en ligelig fordeling mellem positive
og negative udtalelser.
Denne kvantitative karakteristik danner efterfølgende grundlag for den retoriske
tekstanalyse, hvor de 775 politikerudsagn stadig udgør datagrundlaget.
Analysen af politikernes brug af fortælling viser, at danske politikere i kraft af den
episodiske framing skaber en meget sagsnær og specifik fortælling. Kun sjældent benytter
politikerne ord og vendinger, som sætter EU-sager ind i et større perspektiv gennem tematisk
framing. Samtidig påviser den kvalitative analyse, at den episodiske framing i langt de fleste
tilfælde ledsages af en neutral tone. Derved fremgår politikernes holdning til det europæiske
projekt ikke eksplicit, hvorfor det kan være svært for vælgerne at afkode, hvilke visioner den
enkelte politiker har. Der argumenteres derfor for, at politikerne bør anvende en kombination
af episodisk og tematisk framing i forbindelse med EU-emner for på den måde at sikre en
konkret forankret, men også perspektivrig fortælling om EU. Dette vil samtidig kvalificere
debatten om europæiske emner. Analysen viser i den forbindelse, at politikerne sjældent
bruger decideret storytelling i forbindelse med EU-emner. En gennemgang af de få eksempler
på politisk storytelling, der findes i datagrundlaget, viser imidlertid flere fordele ved en sådan
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strategisk anvendelse af fortællingen. Heraf er den vigtigste evnen til at skabe nærhed og
identifikation mellem politiker og vælger samt mellem EU og vælger.
Med hensyn til politikernes brug af appelformerne ethos, logos og pathos bliver der
påvist en sammenhæng mellem det store fokus på nyhedskriterierne ’konflikt’ og
’væsentlighed’ og politikernes brug af især ethos og logos. Analysen viser, at politikerne i høj
grad anvender ethos til deciderede ethosangreb på både EU og på andre politikere. Herved
gøres der meget eksplicit opmærksom på uenighed, hvilket bidrager til at understrege
konfliktelementet. Derudover benytter politikerne ethos til at promovere egne
fortræffeligheder, hvilket især synes at være vigtigt for MEP’ere og EP-kandidater, der ikke
automatisk har mediernes bevågenhed.
Det står samtidig klart, at politikerne ofte anvender logosappel. Dette gør sig især
gældende for politikere i statsmandsroller såsom statsministeren og udenrigsministeren. Den
udprægede appel til fornuften og intellektet bliver imidlertid ikke opvejet af følelsesappel.
Politikerne benytter nemlig sjældent pathos, og når de gør, sker det på en ganske underspillet
og subtil facon. Derved bidrager politikerne til at skabe et billede af EU som en væsentlig
instans, der dog ikke nødvendigvis er særligt vedkommende for den enkelte vælger, fordi der
netop ikke arbejdes på at skabe nærhed, relation og identifikation. Sammenholdt med de
kvantitative resultater understreger det nødvendigheden af, at politikerne i højere grad stræber
efter at anvende retorik, der både appellerer til vælgernes fornuft og følelse. Sådanne retoriske
træk vil i lighed med brugen af fortælling ikke alene betyde en forbedret offentlig debat om
EU. Det vil også være fordelagtigt for den enkelte politiker, fordi den politiske
kommunikation derved bliver mere effektiv.
Det vigtigste argument for, at politikerne skal ændre deres debatpraksis er dog, at det
vil højne kvaliteten af den offentlige debat og derved det grundlag, der træffes beslutninger på
i Danmark og i EU. En oplyst offentlighed og et velfungerende demokrati forudsætter en
kvalificeret debat. Som det ser ud nu, bidrager politikerne i lighed med medierne til at skabe
en noget ensartet fortælling om EU; unionen fremstilles på en måde, der er blottet for kant,
både hvad angår de sager, der udvælges, og den måde, som sagerne omtales på. Det er et
paradoks, når nu der netop hersker så stor politisk uenighed om det europæiske fællesskab, og
fordi der er stort potentiale i at dække det varierede EU-stof på mange niveauer og fra mange
vinkler.
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For at den politiske debat omkring EU og EU-emner for alvor kan virke
vedkommende på vælgerne, er der altså brug for endnu flere politiske nuancer, holdninger,
visioner og argumenter, end det gør sig gældende på nuværende tidspunkt. EU er et politisk
projekt, der, til trods for at Danmark har været medlem i 38 år, endnu ikke er fuldt forankret i
den danske offentligheds politiske bevidsthed. Hvad enten man som borger er for eller imod
det europæiske samarbejde, er det imidlertid et faktum, at unionen har direkte indflydelse på
den danske lovgivning og dermed har konsekvens for danske borgeres liv og virke. EU er
derfor i teorien ganske relevant at beskæftige sig med, og derfor burde det i en ideel verden
også prioriteres højere hos medier og politikere. I hvert fald hvis idealet er det deliberative
demokrati. Her skal medier og politikere, ifølge Habermas, facilitere borgernes stillingtagen
til de dilemmaer, som findes i det offentlige rum – og først på dén baggrund kan politikerne
træffe beslutninger, der reelt kan siges at være legitimeret af befolkningen. Især i en situation,
hvor linket mellem den demokratiske base og det politiske beslutningsniveau er svagere end
på nationalt plan, er det så meget desto mere vigtigt, at magthaverne aktivt informerer,
forklarer og forsvarer de beslutninger de sammen med de øvrige europæiske eliter er med til
at træffe på borgernes vegne. I den forbindelse spiller medierne, ifølge Habermas, en vigtig
rolle som talerør mellem politikere og borgere. Mediernes magt er da også forstærket de
seneste årtier, hvilket betyder, at politikerne i stigende grad må indrette sig efter mediernes
produktionsvilkår med hurtig deadline og kamp om spaltepladsen eller sendetiden.
Kortfattede budskaber er en dyd, og man kan i den forbindelse spørge, om vælgerne
præsenteres for en reel debat – eller om de blot har adgang til forsimplede politiske statements
og mudderkastning. Samtidig er det tankevækkende, at der i kun cirka halvdelen af det bragte
EU-stof optræder politiske kilder. Allerede her bliver det demokratiske link mellem borger og
politiker svagt. Og det bidrager ikke til at styrke relationen, at eliterne ikke formår at udtrykke
sig med klare holdninger og visioner, på en måde som engagerer befolkningen gennem appel
til både følelse og intellekt. Politikerne udnytter altså ikke til fulde de retoriske muligheder, de
har for at skabe identifikation og nærhed gennem argumentation.
Men hvordan ser fremtiden ud for EU-samarbejdet, når de relevante aktører
øjensynligt har svært ved at engagere befolkningen gennem framing og retorik? For det første
er det tankevækkende, at flere studier peger på danske medier som foregangsmænd, når det
gælder omfanget af EU-dækning (Tjernström 2009: 81, Machill et al 2006: 70,75, de Vreese
2003: 191, de Vreese et al 2006: 488, Peter & de Vreese 2004: 13). Danskerne er samtidig et
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af de lande, hvor flest vælgere går til stemmeboksen ved EP-valg63. Hvilket leder til det
nærliggende spørgsmål om, hvordan tilstanden så ser ud i resten af Europa – når nu selv
dækningen af EU-stoffet i Danmark lader meget tilbage at ønske.
Ét er i hvert fald sikkert: Det er et generelt europæisk problem at engagere
befolkningen omkring EU-emner. 32 procent af europæerne er skeptiske over for unionen
(Weßels 2007: 304), under halvdelen af europæerne interesserer sig for europæisk politik
(Pedersen 2008: 63), valgdeltagelsen er lav i flere lande, og EU’s traktater er flere gange
blevet nedstemt ved folkeafstemninger. Hvor der tidligere primært var fokus på unionens
udvidelse i dybden og i bredden, er der i de sidste ti år kommet øget interesse for at undersøge
modstanden mod dybere europæisk integration (Weßels 2007: 287).
Inden for euroskepticisme-studier fokuseres der således meget på, at inputtet fra
eliteaktører har stor indflydelse på EU-holdningen i befolkningen. Påstanden er, at europæiske
eliter og politiske partier i høj grad har forsømt at mobilisere vælgerne og give dem cues til at
forstå og takle politiske problemstillinger på europæisk plan (Ibid: 297). En sådan
mobilisering er ekstra vigtig i forhold til EU-projektet, som borgerne ikke nødvendigvis har
direkte berøring med til daglig. Inden for denne forskning er det således en kendsgerning, at
borgerne bliver nødt til at identificere sig med fællesskabet på et abstrakt plan for at kunne
bakke op om forslag på et konkret plan (Ibid: 290). Det understreger behovet for en mere
abstrakt fortælling om EU, eventuelt skabt ved hjælp af strategisk brug af tematisk framing.
Samtidig med tendensen til at samfundsborgerne tager afstand fra EU, foregår der en
interessant modtendens i borgernes private sfære. Eurobarometer-målinger viser, at over en
tredjedel af alle europæere besøger et andet europæisk land i løbet af et år, ligesom knap
halvdelen plejer social omgang med andre europæere (Pedersen 2008: 63). Noget tyder altså
på, at det ikke er fællesskabet Europa, som borgerne tager afstand fra, men mere det politiske
projekt EU. Man identificerer sig måske som europæer, men ikke som EU-borger.
Hvilken strømning der slår stærkest igennem i det lange løb, er det svært at spå om.
Men uanset hvad, er det nærliggende for fremtidige EU-studier at undersøge koblingen
mellem den framing, som medier og politikere præsenterer befolkningen for, og den
opbakning eller afvisning af EU’s politiske fællesskab, som findes hos befolkningen.
Effektstudier synes altså næste logiske skridt, hvis man skal forstå EU i krydsfeltet mellem
medier, politikere og borgere.
63
Tal hentet fra opgørelse over valgdeltagelsen i de 27 EU-lande i 2009 på EU-oplysningens hjemmeside:
www.euo.dk/emner/parlamentsvalg/underside1/valgtekand/valgdeltagelse/
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8. English abstract
Debate in Shades of Grey: The European Union in Danish Media – and Framed by the
Politicians
A Quantitative and Qualitative Study of the Presence of EU-Topics on the Danish MediaAgenda and the framing by Danish politicians.
The average media-coverage of the European Union is low throughout Europe, and so is the
electoral participation. Considering EU’s great legislative influence on the member states, this
lack of visibility in the media and lack of participation from the citizens represent a
democratic problem, because of the citizens’ potential lack of ownership of the decisions. The
media is often criticised for the low EU-coverage and for reducing the number of
correspondents in Brussels. But the question is, whether it is sufficient only to blame the
media. The European Union is in essence a political project, therefore the politicians are
important players when it comes to explaining and defending the decisions made by the
European Union on behalf of the people. The aim of this thesis is therefore to study the role of
the Danish media and the politicians when it comes to EU on the national media-agenda by
answering the question: Which EU-topics enter the national media, and how do Danish
politicians frame these EU-topics?
The study combines a quantitative approach with a qualitative approach by building
upon a theoretical framework consisting of agenda-setting theory and framing theory
combined with theory of rhetoric. The methods used are content analysis of in total 1879
articles and a text analysis of selected articles.
First, this study investigates the EU-coverage in two Danish quality newspapers and
one tabloid paper during 2009 in order find out the media priority of EU-topics – and as
something new, to find out which EU-topics do not enter the media-agenda at all. The EUtopics of priority are found to be issues, that relate to ‘The Structure of the Union and its
Institutions’.
Furthermore, it is found that international sources and Danish Members of Parliament
are most commonly used by the media, while Danish members of the European Parliament
have to struggle to get attention.
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Second, this study investigates how Danish politicians frame the EU-topics. In 65
percent of the cases, the politicians use episodic framing, very often combined with a neutral
tone. The study also shows, that the politicians enhance aspects of ‘conflict’ and
‘significance’ when they talk about the EU and that they tend to use a national framing
instead of a European or international framing.
The rhetorical part of the analysis focused on how the politicians use storytelling and
the three means of persuasion, ethos, logos and pathos in relation to their framing of the EU.
It is found that the politicians rarely use storytelling as part of their reasoning. Also, the
politicians often use logos, while they are more reluctant to the use of pathos. Ethos is on the
other hand commonly used to enhance disagreement and to compromise the counterpart.
On the basis of the above, it is concluded that the Danish politicians provide a rather
unilateral presentation of the EU. The union is often associated with specific and tangible
issues, however the politicians often fail to correlate these issues to a
more abstract context or to establish identification. Furthermore, they tend to appeal to logic
and mind rather than feelings when they talk about the EU. It is argued that this articulation
and framing deteriorate the public debate about the EU in Denmark, since it reduces the facets
of the EU-topic.
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10. Bilag
Bilag 1: Kodebog
Agenda-setting

Mulige kodesvar:

Uddybende beskrivelser
Her skrives artiklens IDnummer

VAR1

Artiklens IDnummer

VAR2

Koder-ID

(1)MG, (2)MH

Her skrives koderens IDnummer

VAR3

Dato

dd.mm.åå

Her noteres, hvilken dato
artiklen er bragt

VAR4

Måned

(1) Januar,
(2) Februar,
(3) Marts,
(4) April,
(5) Maj,
(6) Juni,
(7) Juli,
(8) August,
(9) September,
(10) Oktober,
(11) November,
(12) December

Her kodes for, hvilken
måned artiklen er blevet
bragt i

VAR5

Valgkamp

(0) Nej, (1) Ja

Her noteres, hvorvidt
artiklen optræder i
valgkampen til EuropaParlamentet.
Valgkampen er defineret
som løbende fra 14. maj til
12. juni 2009.

VAR6

Avis

(1) JP, (2) POL,
(3) BT

Her noteres, i hvilken avis
artiklen er bragt.

VAR7

Genre

(1) Redaktionelt
stof, (2)
Debatterende stof

Her kodes for, hvilken
genre artiklen hører ind
under.
Redaktionelt stof er
skrevet af journalister.
Debatterende stof er
skrevet af andre aktører så
som politikere, læsere osv.
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Ledere betragtes som
debatterende stof.
VAR8

Ord

Brug Infomedias
angivelse af antal
ord

Her anføres, hvor mange
ord artiklen indeholder.
Infomedias opgørelse.

VAR9

Placering

(1) Forside
(2) Resten af 1.
sektion
(3) Øvrig sektion

Her noteres, hvor i avisen
artiklen er placeret.

VAR10

Rubrik

(0) Nej, (1) Ja

Her kodes for, hvorvidt
ordet ”EU” nævnes i
rubrik eller underrubrik.

VAR11

Emne

(1) Økonomi og
finans,
(2) Klima og
energi,
(3) International
aktør,
(4) EU’s struktur
og institutioner,
(5) Borgernære
emner,
(6) Andre EUsager

Her kodes for, hvilket
emne artiklen primært
handler om.

VAR12

Sagsbeskrivelse

VAR13

Kilder

Se uddybende forklaring
af emnernes kodning i
Bilag 4.

Her beskrives kort, hvilke
konkret sag artiklen
handler om.
(1) Ja, (0) Nej

Her noteres, om der
optræder politiske kilder i
artiklen. Der kodes kun for
’rigtige’ politikere, dvs.
personer som er eller har
været valgt til et embede
nationalt eller
internationalt.
I redaktionelt stof
optræder den politiske
kilde enten i direkte eller
indirekte citat. I
debatterende stof optræder
den politiske kilde som
afsender.

VAR14

Kildetype – MEP

(1) Ja, (0) Nej

Her noteres, om kilden er
MEP
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VAR15

Kildetype – MF

(1) Ja, (0) Nej

Her noteres, om kilden er
MF

VAR16

Kildetype –
kommissær

(1) Ja, (0) Nej

Her noteres, om kilden er
kommissær

VAR17

Kildetype – EPkandidat

(1) Ja, (0) Nej

Her noteres, om kilden er
kandidat til EuropaParlamentet

VAR18

Kildetype –
international kilde

(1) Ja, (0) Nej

Her noteres, om kilden er
international politiker

VAR19

Kildetype – øvrig
politisk kilde

(1) Ja, (0) Nej

Her noteres, om kilden er
en øvrig politisk kilde.
Dette vil typisk sige en
forhenværende politiker.

Framing
VAR20

Artikel-ID (framingversion)

Her skrives artiklens IDnummer efterfulgt af
underscore, samt hvilken
gang artiklen analyseres i
framinganalysen.
Er der eksempelvis to
politikere, der udtaler sig,
skal artiklen analyseres to
gange, og artikel-ID’erne
bliver 101_1 og 101_2.

VAR21

Framing

(0) Ingen framing
(1) Tematisk
framing, (2)
Episodisk
framing
(3) Både/og

Vælg ”episodisk framing”,
hvis politikerens fokus er
rettet mod en specifik sag
eller episode.
Vælg ”tematisk framing”,
hvis politikerens fokus
mere generelt omhandler
politik, proces eller en
overordnet
problemstilling.
Vælg ”både/og”, hvis
politikeren kombinerer
fokus på en enkeltsag med
mere generelle vurderinger
på området.
Hvis politikeren ikke
framer citatet, kodes
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”ingen framing”.
VAR22

Nyhedskriterium

(0) Nej, (1) Ja

Her noteres, hvorvidt
politikeren bejler aktivt til
et bestemt
nyhedskriterium.

VAR23

Nyhedskriterier

(0) Intet
kriterium
(1) Væsentlighed,
(2) Identifikation,
(3) Sensation,
(4) Aktualitet,
(5) Konflikt

Hvis der er kodet (1) i
ovenstående variabel
kodes her for, hvilket af
mediernes nyhedskriterier
politikeren primært bejler
til i sine udtalelser. Vælg
kun ét.
Der kodes 0, hvis
politikeren ikke bejler til
et bestemt kriterium.
For nærmere beskrivelse
af, hvad der fører til
kodning af de øvrige
variable, se Bilag 2.

VAR24

Nyhedskriterium_be
skrivelse

VAR25

Vinkling

Her noteres, hvilke ord
eller vendinger der har ført
til kodning af
nyhedskriteriet i variabel
23.
(0) Uvinklet
(1) Nationalt,
(2) Europæisk,
(3) Internationalt,

Sætter politikeren fokus på en
dansk politisk sammenhæng
vælg da kategorien ”nationalt”.
Sætter politikeren fokus på en
EU-politisk sammenhæng, vælg
da kategorien ”europæisk”
Rækker politikerens fokus ud
over EU og refererer til
internationale politiske fora som
eksempelvisl FN eller NATO,
kodes ”internationalt”
Hvis ikke politikerens fokus
fremgår tydeligt, vælg da
kategorien ”uvinklet”

VAR26

Tone

(0) Neutral,
(1) Negativ,
(2) Positiv

Omtaler politikeren EU med
negativt/positivt ladede ord og
vendinger, eller er omtalen
neutral? Der kodes for det
samlede indtryk af ytringen.
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Se Bilag 2 for en oversigt
over, hvilke ord eller
emner der indikerer
kodning af de forskellige
variable.
VAR27

Tone_beskrivelse

Her noteres, hvilke ord
eller vendinger der har ført
til kodning af tonen i
variabel 26.
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Bilag 2: Kodning af nyhedskriterier og tone
Kodning af nyhedskriterier
Følgende beskrivelse af nyhedskriterierne, som mestendels stammer fra Kramhøft 2003, skal
lægges til grund for kodningen af de enkelte nyhedskriterier:
Væsentlighed
Slår på betydningen for modtagerne som borgere: samfundsmæssige rettigheder, pligter og
indsigtsfuld deltagelse i den demokratiske debat. Jo flere, der berøres, og jo større
gennemslagskraft nyheden har, jo større væsentlighed.
Ord, der eksempelvis fører til kodning:
• Vigtigt
• Nødvendigt
• Skal
• behov for
Identifikation
Der slås på nærhed, såvel geografisk, social og kulturel.
Personificering. Lavpraktiske forklaringer.
Sensation
Det usædvanlige, opsigtsvækkende, kontroversielle, ekstraordinære.
Vending, der eksempelvis fører til kodning:
• få et chok
Aktualitet
Tæt på deadline, oppe i tiden, ny information af aktuel betydning.
Ord, der eksempelvis fører til kodning:
• nu
• i dag
Konflikt
Slår på modsætninger mellem interessegrupper. ”Systemet” versus ”folket”. Brud på
samfundets normer. Uenighed om løsninger, vurderinger, perspektiver.
Det fører eksempelvis til kodning:
• vendingen ”i modsætning til”
• hvis der bliver italesat en uenighed
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Kodning af tone
Der kodes på det overordnede indtryk af politikeres omtale af EU.
Et overvejende positivt billede af EU vil findes, hvis EU eksempelvis omtales som:
En mulighed
Et samarbejde
En fremtidssikring
Løsningsorienteret
Handlekraftig
Resultatskabende
En flot tanke
Visionær
Brobygger
Havende gode værdier
Et overvejende negativt billede af EU vil findes, hvis EU eksempelvis omtales som:
Et problem
Bureaukratisk
Udemokratisk
Stort og tungt organ
Fjern
Magtesløs
Ansigtsløs
Ressourcespild
Langsom
Reaktionær
Svag stormagt
Tvang
Misbrug
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Bilag 3: Emner og deres kodning
Visse artikler kan kodes som omhandlende flere forskellige emner. Herunder ses en liste over
de emner, som især kan være vanskelige, samt retningslinjer for, hvorledes der skal kodes i
bestemte tilfælde:
Euroen
Kodes altid 1, også når det vedrører det danske EU-forbehold
Metock-dommen
Kodes 4, hvis det omhandler EF-Domstolens arbejde og virke, det retslige aspekt af dommen
Kodes 5, hvis det omhandler konsekvensen af dommen, altså indvandring til DK
Grøn vækst
Kodes 1, hvis der fokuseres på de økonomiske aspekter for virksomheder, handlen osv.
Kodes 2, hvis der fokuseres på nye miljøvenlige teknologier, klimamål osv.
G8-, G20-topmøder o.l.
Kodes 3, hvis det omhandler de internationale forbindelse og samarbejde mellem de
deltagende lande
Kodes andre kategorier, hvis det omhandler et helt specifikt emne, der debatteres på mødet
Udviklingsbistand
Kodes 1, hvis der fokus på det finansielle aspekt af bistanden
Kodes 3, hvis der er fokus på de internationale forpligtelser, samarbejde o.l.
Andre EU-sager
Herunder kodes artikler, som omhandler en specifik dansk sag, og som ikke kan siges at være
på den generelle dagsorden i EU, eksempelvis TV2’s twist med EU ang. brugerbetaling samt
statsstøtte til danske rederier
Desuden kodes sager, som overhovedet ikke strejfer et tema i beretningen, fx indsmuglingen
af kopivarer
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Bilag 4: Beretningen
Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2009
Denne guide til kodning af emner er udarbejdet på baggrund af EU’s egen kategorisering af
væsentlige EU-sager i 2009. Der kodes således efter de overskrifter, som også indleder hvert
hoved- og underafsnit i EU’s beretning (Kolonne 1: Emne og Kolonne 2: Sag).
Kolonne 3 er vejledende og giver eksempler på konkrete sager, der gemmer sig bag
kategoriseringen. Der er altså i denne kolonne ikke tale om en udtømmende liste, men
nærmere om en vejledning, der kan hjælpe koderne i arbejdet med at identificere artikler
omhandlende EU-sager.
Emne

Sag

Eksempler (ikke udtømmende)

Dato

Genopretning
efter krisen
EU’s
Forøgelse af medlemsstaternes
genopretningsplan budgetter m. 170 mia. euro
(vedt. dec. 2008)
Større mulighed for statsstøtte
Kortsigtede investeringer i
teknologi og infrastruktur
10 genopretnings-foranstaltninger
Opdatering af genopretningsplanen marts
Euroen og den
Samordnede reaktioner i EU
beskyttelse, som
den giver
Betalingsbalancestøtte til Letland januar
Bistand til Rumænien

marts

Forhøjede støtteloftet til lande
uden for euroen

maj

Årlig rapport om offentlige
finanser

maj

Kommissionens henstillinger
godkendt

marts/juni
december
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DER vedtog politik til sikringaf
bæredygtige off. finanser
februar
Selektive
investeringer

Harmonisering af indskydergaranti
Støttepakke til bilindustrien
februar
Grøn økonomi
Offentligt-private partnerskaber ex.
initiativ for grønne
biler/Fremtidens
fabrikker/Energieffektive
bygninger
Bedre IT-kom-adgang for
landdistrikter (sep: bredbånd)

marts/
september

Program for transeuropæisk
transportnet s. 14
Penge til nye teknologier
Hjælp til mindre Udvidelse/omlægning af
virksomheder
långivning især til SMV
Støtte til
beskæftigelsen

1. halvår

Small Business Act
februar
Beskæftigelsestopmøde i Prag – 10 maj
konkrete aktioner bl.a. højne
arbejdstageres kvalifikation + flere
lærepladser
Meddelelse den fælles
forpligtigelse til at løfte
beskæftigelsen

juni

Mikrokredit

juli

Støtte/omskoling til ledige
arb.tagere – ProAct

juli

Nyorientering af Den Europæske
Fond for Tilpasning til
Globaliseringen
Genskabelse af
likviditeten

Ændret momsdirektiv
Rentefald DEC

juli

Forbedret kreditstøtteforanstaltning
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Vejledning til statsstøtte til banker
februar
Strømlining af
procedurerne
De første forslag
(til at bygge et
mere solidt
finansielt system)

Reducering af omkostninger ved
reg. af varemærker
Larosiére-rapport: 31 anbefalinger
til at genskabe det finansielle
marked

maj
marts/maj/
juni/september/
oktober
marts

Kommissionens 5
hovedmålsætninger
Nyt tilsynssystem Det Europæiske Råd for
Systemiske Risici oprettes
Beslægtede
initiativer

oktober

Tre nye finanstilsynsmyndigheder december
Dir. om forvaltere af alternative
april
investeringsfonde og hedgefonde
Meddelelse om sikkerheden på
forhandling med derivater og
credits default swaps
Solvens-II-direktiv

oktober
april/novembe
r

Strengere retningslinjer for
banksektoren

november

Forordning om
kreditvurderingsbureauer

december

Enighed om EU’s budget for 2010 december
– fortsat bevilling til
genopretningsplan
Genskabe
Møde i Det Europæiske
oktober
bæredygtig vækst Råd/exitstrategi
EU2020-strategi
Bevare balancen Meddelelse om fremdrift i den
europæiske genopretning

Internationalt
samarbejde

marts
januar og frem

Landespecifikke henstillinger
angående strukturreformer
G20-topmøde i London

april

G20-topmøde i Pittsburg

september
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Strategi til støtte for
udviklingslandene

april

Handlingsplan for strategisk
november
tilgang til konfliktfyldte situationer
Klimaforanstaltninger og
energibesparelser
20/20/20 – EU’s Klima-energipakken trådte i kraft april
forpligtelser til at
mindske, øge og
spare
Emissionshandel EU-dækkende emissionsloft fastsat
Revideret direktiv om
emissionshandel – eks. liste over
risiko for carbon-leakage
Handel m. emissionskvoter

Andre
nedskæringer i
emissionerne

Vedvarende
energi

Tilladelse til dansk projekt om
tildeling af CO2-afgiftsfritagelse til
kvotebelagt virksomhed
400 byer forpligter sig til at gå
februar
videre end EU’s klimamål
Første prisuddeling af Europas
februar
miljøhovedstad – Stockholm og
Hamburg
Direktiv om anvendelse af energi
fra vedvarende energikilder
Statsstøtte til tre danske ordninger
for subsidiering af
afregningstariffer til fordel for
producenter af vedvarende energi
EU m. i det internationale agentur november
for vedvarende energi
Direktiv om lagring af CO2

CO2opsamling/lagring
(ccs)
Midlertidig opføring af første
generation af anlæg til
demonstration af teknologien
Renere transport Forordning træder i kraft –

april
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bilproducenter skal sænke bilernes
emissioner
Revideret direktiv om
brændstofkvalitet
Direktiv til fremme for offentlige april
indkøb af miljøvenlige biler
Forordning for CO2-standarder for oktober
lette erhvervskøretøjer
Revidering af direktiv om CO2mærkning af biler
Vejafgifter skal baseres på
eksterne omkostninger ex.
forurening

Klimatilpasning

Muligheder

marts

Den Europæiske Investeringsbank
oprettet den europæiske facilitet
for ren transport
Skal integreres i EU’s politik på april
alle områder
Rapport om landbrugets rolle ift.
klimaændringer
Havvindmølleparker og CCSprojekter godkendt

Rådet tilsluttede sig at arbejde for
en mere miljøeffektiv økonomi
Energieffektivitet EU’s lovpakke om
november/
energieffektivitet –
december
energimærkning, energibesparelser
i bygn, mærkning af dæk,
varmtvandshane + brusere
Udfasning af glødepærer

september

Reducering af EU’s
olieefterspørgsel

februar

Programmer til at finansiere
maj
energieffektiviseringer i
medlemsstaterne
Fremme brugen af Midler til teknologiudvikling via
vedvarende energi genopretningsplanen ex. Europas
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netværk af havvindmøller
Forsyningssikkerh Gaskrise – Kommissionen arb. på primo
ed
at forhindre forsyningsafbrydelser 2009/juli
Atomenergi

Krav om olielagring
Retlig ramme for nuklear
sikkerhed

Registrering af transport af
atomaffald (forslag)
Netværker – vejen Sammenkobling af det baltiske
frem for
energimarked
energitransport
Anlæggelse af en sydlig
energikorridor
Flere skridt mod Åbning af marked – øget
et fuldstændigt
konkurrence
liberaliseret
energimarked
Kommissionen greb ind over for
manglende overholdelse af gaselektricitetslovg. i 25 lande
Internationalt
samarbejde

juni
juni
november
juni
maj

juni

Ny almen af forsyningspligt
Fremme politikken for vedvarende
energi
Godk. af energiredegørelse:
oprettelse af EU-USA-energiråd,
lancering af østlandenes
partnerskab
Nye økonomiske operationer
sammen med G8-landene

maj

EU-Indien topmøde

november

Genforhandling af atomaftale med
Canada

Udviklingsdimensionen

Diplomatisk intervention under
gaskrisen
Handlingsprogram med hjælp til
U-lande

januar
maj

Strategi om katastrofebegrænsning februar
i U-lande
Aftale med Den Afrikanske
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Vejen til
København
(COP15)

Union, Middelhavsområdet
m.fl. om
Resultat en skuffelse – EU’s
december
ambitionsniveau ikke opfyldt
Klart signal om, hvad der skal til
for at holde den globale
opvarmning under 2 grader.
Grøn uge-konference

juni

Ændringsforslag til FN-protokol
(Kyoto)

juni

Ministermøde

juli

Rådssamling (DER)

oktober

Ekstra rådsmøde

november

EU støttede en juridisk bindende
aftale i Kbh.
Øget tilskud til klimatilpasningsforanstaltninger

december

EU som aktør på
verdensplan
Kandidatlande
Tiltrædelsesforhandlinger med
(udvidelsen
Kroatien, FYR, Makedonien,
fortsætter)
Tyrkiet
Potentielle
Island anmoder om optagelse
kandidater tættere
på EU (udvidelsen Albanien anmoder om optagelse
fortsætter)
Montenegro udarbejdelse af
udtalelser
Serbien anmoder om optagelse

juli
april
april
december

Bosnien modtager udtalelse om at april
tilbuddet kun gælder et samlet land
Kosovo: EULEX udvidet
retsstatsmission
Lempelse af visumregler
Vestbalkan

februar

Kommissionens
juli/november
støtte til
mellemfolkelige
kontakter
Visumfri indrejse for Makedonien, november
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(udvidelse
fortsætter)

Montenegro, Serbien

Div. projekter, der skal knytte
Vestbalkan til EU
Den europæiske Vurdering af at
naboskabspolitik naboskabsforbindelserne skal
udvides
Partnerskab og
Oprettelse af Østpartnerskabet
union
(euronest)
Civile og militære 10 årsdag for EU's sikkerheds og
aktioner
forsvarspolitik
(Udbredelse af
fred og sikkerhed) EU-missioner i Europa, Afrika og
Asien, Vestbalkan og Georgien (s.
61)

oktober
april
maj/november
november

Madtransport og forhindring af
pirater ved Somalia
Hjælp til palæstinensisk politi
Uddannelse af medarbejdere i Irak
og Afghanistan
Vedtagelse af budget til EU’s
stabiliserings-instrument

april

Penge til fred og sikkerhed i Afrika
Valgobservationer i 8 lande:
juli
Afghanistan

Støtte til
demokrati og
menneskerettighe
der
Beklagelse af dødsstraf o.a.
ovetrædelser af
menneskerettigheder

Fordømmelse af mord på
menneskerettigheds-forkæmper i
Rusland

juli

Forslag om handling vedr.
Diskrimination af kvinder
Opfordring til at genoptage
forhandlinger om tostatsløsning i
Mellemøsten

december

3 beslutninger om
menneskerettigheder s. 64
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Humanitær
Humanitært program i Sudan
bistand –
finansiering af
Hjælp til Pakistan (Swatdalen)
mekanismer
Katastrofeberedsk Strategi for katastrofeforebyggelse februar
ab
i U-lande
Krig, flygtninge MEP’ere besøger Gaza
januar
og glemte kriser
Hjælp til glemte konflikter i
Columbia og Gaza
Udvikling –
Ekstra penge til U-landenes
maj
sammenhængende løsning af klimaproblemer
udviklingspolitik
Suspendering af udv.støtte til Fiji september/maj
+ Madagaskar
Fødevarefacilitet: sikring af
fødevaresikkerhed
AVS-dimension

marts/maj

Økonomiske partnerskaber
Møde med Den Afrikanske Union marts/oktober
Forslag til Afrika-relateret
forskning

juli

Suspension af Udv.støtte til Fiji og september/maj
Madagsgar
Fødevarefacilitet Facilitet til støtte for 50 U-lande til marts/april
fødevarer
Økonomiske
Undertegne interimsaftale vedr.
Partnerskaber
Varehandel m. flere lande
Handel – åbne
Påvirkning af G20-møde i London april
markeder
imod protektionisme
Handelsaftale med Øst- Sydafrika
Økonomiske
dynamoer

Frihandelsaftale med Sydkorea
Dialog mellem EU og Kina om
handel

oktober
maj

Møde mellem EU og Rusland

februar

Topmøde mellem USA og EU

maj/november

Økonomi- handelsaftale med
Canada

juni
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Styrkelse af
internationale
forbindelser

Strategisk samarbejde ml. EU og
Latinamerika
EP pålægger Kommissionen nyt
pilot-projekt til styrkelse af
internationale forbindelser

september

Hensigtserklæring jf. ovenstående juli/oktober
sammen m. Ukraine + fastlagt
arb.program
Partnerskabsaftale m. Indonesien
Udkast til tekst med Irak
Topmøder m. forsk. lande i løbet
af året.
Et mere effektivt
og mere
demokratisk EU
En ny traktat med Trådte i kraft
henblik på et mere
effektivt EU
Undertegnet
(Lissabontraktaten
)
Folkeafstemning i Irland

Et nyt EuropaParlament

1. dec
3. nov
oktober

Det europæiske borgerinitiativ

november

Forsikringer til det irske folk fra
DER
EP-Valg

juni
6. og 7. Juni

Kampagne: Brug din stemme
Konstituerende møde + ny
formand

juli

Ændring af forretningsordenen

maj

Nyt udvalg om krisen
Nye personer i det Ny formand for Kommissionen
nye EU
(Barroso indstilet + genvalgt)

oktober
juli/september

Ændring af Kommissionen

september

Ekstraordinært topmøde om
oprettelse af to nye stillinger

november

Ny formand for Det Europæiske

november
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Råd (Van Rompuy)
Catherine Ashton højtstående
repræsentant for
udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik + næstformand
for Kommissionen

november

Ny Kommission – nye portefølger december
ex. klima
Bedre lovgivning Forenkling eller forbedring af
eksisterende lovgivning (19
revideringer i 2009 + 25
kodificeringer)
Strategisk gennemgang af
initiativet om bedre lovg.

januar/maj

Undersøgelse af lovforslag, der
ikke er behandlet endnu – kan de
forenkles
Kommissionens årsberetning peger december
på problemer m. sen
implementering
Kommunikation Fire prioriterede kom.områder: EPog
valg, energi-klima, 20-året for
interinstitutionelle overgangen til demokrati i Centralforbindelse
og Østeuropa & opretholdelsen af
vækst, jobskabelse og solidaritet
(innovation)
Kommissionens 4. Årsrapport om juli
forbindelsen mellem
Kommissionen og de nationale
parlamenter
Vedtagelse af Et Program for
Europa: civilsamfundets forslag
Hvidbog om forvaltning på flere
myndighedsniveauer

april

Ombudsmanden indledte 100
undersøgelser
Gennemsigtighed Større gennemsigtighed – projekt
ved EU's ombudsmand
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Første år, hvor modtagere af støtte
fra den fælles landbrugspolitik og
strukturfondene blev offentliggjort
EP udskød godk. Af Rådets
budget/godkendte endeligt i
november

april/
november

Lettere adgang til aktindsigt

marts

Gennemsigtig lobbyvirksomhed –
frivilligt register over lobbyister
organsation nummer 2000 meldte
sig ind

EF-domstolens
afgørelser

Identiteten på rådgivende eksperter
i EU offentliggjort
Kompensation for afskedigelse
Ret til årlig betalt ferie
Ligebehandling mht. beskæftigelse
og erhverv
Retsbeskyttelse af gravide
arb.tagere, der afskediges
Forbrugerbeskyttelse:
fortrydelsesret ved fjernsalg
Flytransport: passagerer har ret til
kompensation ved forsinkelser
Finansiering af europæiske
spillefilm
Miljø: beskyttelse mod nukleare
risici/udsættelse af genetisk
modificerede organismer
Afslag på ansøgning om
flygtningestatus
Indefrysning af Mohamed el
Morabits midler
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Flere
forbedringer for
borgerne i EU
Rejser og
transport

Pakken vedrørende det fælles
europæiske luftrum vedtaget
Stramning af regler om
flysikkerhed
EU-dom om forsinkede passagerer
Strømlining af Marco Poloprogrammet for bæredygtig
transport
EP: Nye regler for international
fragt og bustransport
Møder m. bilindustri om afgifter
Jernbane-korridor for international
godstransport

Forenkling af
handlen

Søtransportstrategi

april/juni

Pakke om sikkerhed til søs

marts

Styrkelse af sanktioner over for
forurening fra skibe

april

Handlingsplan for bytrafikken

oktober

Ny partnerskabsaftale til
forbedring af de store
transportforbindelser
Konvention om centraliseret
toldbehandling
Indførslen af elektronisk
toldsystem

september
marts
marts

3-årig handlingsplan mod
overtrædelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder
Fælles regler for forsvarsmaeriel
Behandling af 36 sager om
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Nye teknologier

overtrædelse af EU-toldskatteregler
Kontrakt om offentlige indkøb til oktober
satelitnavigationssystemet Galileo

Rammer for indførelse af
intelligent transportsystem ex.
bompenge
Bedre adgang til Gennemførelse af direktiv om
tjenesteydelser
tjenesteydelser
Konkurrence
Statsstøtte til fremme af
energibesparelser

marts
september

Bøder til to gasfirmaer for
indgåelse af hemmelig aftale
Intel pålagt bøde
Tvist m. Microsoft – selv vælge
browser
Godk. Af fusion mellem
postselskaber i DK og Sverige +
ml. flyselskaber
Støtte til banker: Royal Bank of
Scotland
Bøde til cementindustri,
plastikfirmaer og
bananproducenter pga.
karteldannelser
Forbrugerbeskytte Forbud mod markedsføring af
lse
forbrugerprodukter med biocidet
dimethylfumarat

maj

Forbud mod lightere (gadgets)

marts

Strategi til fjernelse af
forhindringer for E-handel

februar

Harmonisering af ordningen for
forbrugerklager
Anbefaling vedr. Forbedring af
forbrugerrettigheder

juli

EP + kommissionen: flypassagerer
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Et sundt Europa

bør få erstatning ved konkurs
Partnerskab om indsats mod kræft juni
Forslag om koordineret indsats
over for Alzhemiers-demens

juli/november

Strategi for at gennemføre
nationale planer for sjældne
sygdomme

juli

Møde om effektive
folkesundhedsforanstaltninger
foranstaltninger vedr. H1N1

september

Initiativ vedr. Patientsikkerhed og juni
bekæmpelse af infektioner
EU tilskynder til beskyttelse mod
passiv rygning
Konference om unges sundhed m. juli
deltagelse af unge fra alle EUlande
EU-dækkende ordning for gratis
frugt og grønt til skolebørn i
skoleåret 09
Sundhedskontrol Mere effektiv kontrol med import juli
af ikke-europæiske fødevarer og
foder
Kontrol radioaktive
landbrugsprodukter

oktober

Rammedirektiv om pesticider

september

Revision af plantesundhedsordning
– forebyggelse overfor skadelige
organismer
Mandat til overvågning af
antibiotika til dyr
Ajourføring af lovgivning om
markedsføring af foder
Tilladelse af nyskabende
tilsætningsstoffer i foder
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Positive om 15 ansøgninger om
GMO fødevarer og foder – 5
godkendelser
Veterinær grænsekontrol
afskaffet
Forordning om øget kontrol med
kosmetiske midler

Landbrug

Forslag om forenkling af regler for
transport af selskabsdyr
Den krumme agurk vender tilbage juli
(standardiseringer for frugt og
grønt fjernes)
Forordning om høstatistik
Forslag om
kvalitetsmærkningsregler for at
fastslå landbrugsprodukters
oprindelsesland
Skabelsen af særligt EU-logo for
økologiske produkter
Vinreform
Salgsfremmende foranstaltninger
for produkter
Forslag om
prisovervågningsredskab
forbrugernes

Fiskeri

november

Klassificering af landbrugsområder
med naturbetingede ulemper ud fra
8 jordbunds og klimakriterier
Grønbog om fælles fiskeripolitik
Ny forordning om fiskerikontrol – oktober
med sanktionsmuligheder
Forbedret konkurrenceevne for
akvakultur (dambrug)

april

Forordninger om fiskeri i

december
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Atlanterhavet, Nordsøen,
Østersøen og Sortehavet – fastsat
tilladte fangstmængder for
hestemakrel, ansjos, hajer og
rokker

Havpolitik

Genopretningsplan for tun og
hellefisk
Meddelelse om forbedring af
havforvaltningen i
Middelhavsområdet

august

EU-strategien for Østersøområdet juni
Forslag om havpolitik
Direkte fordele
for borgerne

oktober
Forordning om roamingafgifter = juli
billigere mobiltelefoni + sms +
datatjenester
Rapport om EU’s digitale
konkurrenceevne

august

Øget tilgængelighed af digitale
ydelser for brugere med særlige
behov

marts

eYouGuide – vejl. Om
forbrugernes digitale rettigheder

maj

Henstilling om at radiobrikker ikke maj
må forstyrre privatlivets fred
Åbne markeder for radiofrekvenser oktober

www.europeana.eu – EU’s digitale
bibliotek
Registrere domænenavne på alle
EU-sprog

Medier

OPP om fremtidens IT til 300 mio.
euro
Godkendelse af Media Mundusprogram
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Politiske retningslinjer for fremme
af mediekendskab i Europa
Beskrivelse af anvendelsen af
statsstøtteregler for public-service juli
kanaler
Ajourføring af de Reform af lovg.mæssige rammer november
lovgivningsmæssi på teleområdet
ge rammer
Strategi om ”beskyttelse mod
storstilede cyberangreb og
sammenbrud”
Forskning
Etablering af Forvaltningsorganet
for forskning +
Forvaltningsorganet for Det
Europæiske Forskningsråd
Ny strategi for forskning og
innovation inden for ITK
Uddannelse

Bedre beskyttelse af forsøgsdyr
Støtte budget og rækkevidde for
Erasmus Mundus
Rammer for
uddannelsessamarbejde
Det europæiske
meritoverførselssystem for
erhvervsuddannelse

juli

Ny strategi for ungdomspolitik –
flere udd +
beskæftigelsesmuligheder

Kultur

Grønbog og øget
uddannelsesmobilitet
Litteraturpris uddelt for første gang september
Det første europæiske kulturforum

To nye fora for at fremme
flersprogethed
Et nyt program Stockholm-program for
december
for retfærdighed retfærdighed og indre anliggender
og indre
vedtaget
anliggender
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Indvandring og
asyl

Blåt EU-kort + hurtig procedure
for højtuddannede indvandrere fra
tredjelandsstater
Direktiv mod arbejdsgivere, der
beskæftiger illegale indvandrere

maj

Ordning for samarbejde om
flygtninge

september

Forslag om europæisk
februar/
asylstøttekontor på Malta
november
Forvaltning af den Forslag om kontrolbesøg på stedet marts
pasfrie zone
+ uanmeldte besøg for at beskytte
Schengen-zonen
Bedre beskyttelse mod svindel
med rejsedokumenter

april

Særligt kontor for forvaltning af
informationssystemer
Mulighed for udstedelse af visum juni
til flere indrejser
Borgerrettigheder Forslag om forordning om arv
oktober
Referenceramme for europæisk
aftaleret
Sikkerhed

Mere info om fri bevægelighed
Mere bistand til kvinder og børn,
der har været ofre for
menneskehandel og seksuel
udnyttelse

juni

marts

Fingeraftryksdatabase

Arbejdspladser

Social sikring

Aftale om amerikanske
myndigheders adgang til viden om
finansielle transaktioner
Stor jobmesse i Bruxelles
oktober
Aftale om arbejdskraft i
søfartssektoren
Forenklede regler for beskyttelse
af immigranters ret til social
sikring

februar
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Rapport om aldrende befolkning
Ligestilling

Beskæftigelsesrapport
Integration af romaer

juni

Lige muligheder for kvinder og
mænd: aktiv og værdig aldring

juni

Ret til længere forældreorlov

november
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Bilag 5: Kodebog fra ’Mediebilledet af de unge gennem 50 år’
Brugt som inspiration for kodebogen til dette speciale
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