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“How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his
nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to
him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it.”
-

Adam Smith, ”The Theory of Moral Sentiments”
-

”Folk hernede føler sig ganske enkelt ikke hørt. De politikere, man opfatter som sit talerør,
klapper jo bare i, når de kommer til magten, og det forstår folk ikke.”
- Torben Hansen, tidligere SF’er,
nu DF-byrådsmedlem i Lolland Kommune
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Abstract
A large part of the Danish electorate uses prominent political leaders as the primary heuristic to
guide their vote casting. But why do they rate some better than others? This thesis discusses how a
group of Danish voters in Nakskov evaluate the “candidate ethos” of two prominent Danish
politicians: The Social Democratic, Prime Minister of Denmark, Helle Thorning-Schmidt, and the
leader of the right-wing The Danish Peoples Party, Kristian Thulesen Dahl. In order to analyze the
evaluation, the thesis proposes an academic synthesis of both knowledge and methods from political
science theory on political attitude formation and voting behaviour, and rhetorical theory on ethos.
The thesis argues that the classical Aristotelian virtue, “eunoia”, might need to be taken more
seriously as both media and political peers scrutinize the persuasive abilities of political candidates.
However, the thesis also calls for a more heterogeneous and dynamic understanding of the “ideal
politician”, and leaves room for the idea that a nascent relational paradigm might give rise to new
voter demands to political communication in Danish politics.
!
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Forord
Indledningsvis vil jeg gerne vil takke de mennesker, som har givet mig uundværlig hjælp igennem
denne specialeproces.
Jeg vil gerne takke ph.d.-stipendiat Frederik Hjort fra Institut for Statskundskab, der med sin
kyndige vejledning har hjulpet mig med specialets empiriske design og med at finde de rette
metoder til at beregne den data, som jeg præsenterer her. Jeg vil også takke Frederik for at hjælpe
mig med at sikre en god balance mellem ikke at udlede for meget og ikke at udlede for lidt af de
resultater, som det er lykkedes at stille op. Jeg vil gerne takke stud.scient.pol Maria Thiemer, der har
ydet en uvurderlig hjælp med at lave selve de statistiske beregninger.
Jeg vil meget gerne takke min vejleder, lektor i retorik, Jette Barnholdt Hansen, der med
tålmodighed og forståelse har hjulpet mig og specialet frem til, hvor det er i dag. Desuden vil jeg
gerne takke adjungeret professor ved CBS, Jesper Højberg Christensen, der gennem vores daglige
samarbejde har hjulpet mig til at se nogle af de nybrud, der sker i dansk politisk kommunikation, og
sætte dem på en teoretisk formel.
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Problemformulering
I Danmark spiller evalueringen af partiernes mest fremtrædende politiske kandidater en stadig
større rolle, når vælgerne skal sætte deres kryds (Goul Andersen 1995, Borre & Goul Andersen
1997, Borre 1999, Andersen og Borre 2003 & 2007, Møller Hansen & Goul Andersen 2011,
Stubager & So 2014). Ved valget i 2011 var vurderingen af partiledernes personlige karakterer det
vigtigste styringsredskab for cirka en femtedel af de danske vælgere. Disse vælgere sortererede
mellem kvaliteten af de mest fremtrædende politiske kandidater og var i mindre grad optaget af
partiernes politiske ideologi, standpunkter eller evne til at løse politiske problemstillinger
(Valgprojektet 2011, v60-62).
Men hvad er vigtigt, når vælgerne vejer kandidaternes egenskaber? Det har mange kommentatorer,
analysebureauer og nyhedsmedier en holdning til. Et af de mere videnskabeligt funderede bud
præsenteres løbende i Berlingskes Politikos troværdighedsundersøgelse (se fx Larsen, 2014).
Undersøgelsen, der vægter vurderingen af troværdighed og karisma (TNS Gallup 2012), er udviklet på
baggrund af Flemming Hansen og Christian Kocks studie ”Evaluation of Public Spokespersons” fra
2001 (Hansen & Kock, 2001).
Hvad undersøger specialet?
Dette speciale vil – med et retorisk udgangspunkt – undersøge, om vi har et retvisende billede af, hvilke
karakteregenskaber politiske kandidater skal besidde for at fungere persuasivt over for vælgerne. Er der kongruens
mellem de parametre, medierne vejer de mest fremtrædende politiske kandidater på, og de
evalueringskriterier, som vælgerne bruger?
Specialet zoomer ind på problemstillingen ved at undersøge 148 nakskovitters evalueringer af Helle
Thorning-Schmidt og Kristian Thulesen Dahl.
Hvilken forskning anvender specialet?
Specialet trækker på to af de forskningstraditioner, der begge har været optaget af at forstå, hvordan
vælgere evaluerer politiske kandidater: retorik og vælgeradfærdsforskningen. Gennem studier af
”partiledereffekter” og ”candidate traits” i vælgeradfærdsforskningen og studier af etos i retorikken er
jeg blevet klar over, at der ligger en akademisk synergi mellem de to traditioner.
I Danmark har vælgeradfærdsforskningen de senere år rettet større og større interesse mod
evalueringer af politiske kandidater – typisk ved at undersøge vurderinger af partiledere. Her tror jeg,
at de nuancer, som retorikkens 2500 år lange tradition for at studere evalueringer af offentlige
talspersoner har udviklet, kan berige vælgeradfærdsforskningen. Derimod mener jeg, at
vælgeradfærdsforskningen kan gøre retoriske undersøgelser af kandidatevalueringer metodisk og
teoretisk stærkere ved bl.a. at bidrage med moderne psykologiske forklaringsmodeller og kvantitative
metoder. Desuden gør vælgeradfærdsforskningen det måske nemmere for os retorikere at se,
hvordan krav til politikere kan skifte over tid og sted og mellem forskellige befolkningsgrupper.
Specialet er skrevet med forhåbningen om, at de to forskningstraditioner kan berige hinanden.
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Specialets opbygning
Dermed forsøger specialet at tjene en række formål.
For det første er specialet et eksplorativt, tværfagligt projekt, der vil undersøge, hvad man kan få ud
af at sammentænke dele af den politologisk vælgeradfærdsforskning og retorisk teori om etos.
Hvorfor vil jeg redegøre for i specialets første del.
For det andet diskuterer specialet, hvordan man bør gå til undersøgelser af vælgernes evalueringer af
politiske kandidater og tager det udgangspunkt, at nyere psykologiske forklaringsteorier kan gøre os
retorikere skarpere på, hvordan undersøgelserne kan foretages. Specialet diskuterer her to
psykologiske forklaringsteorier inden for vælgeradfærdsforskningen, som ser grundlæggende
forskelligt på evalueringen: motiveret ræsonnering og kognitive skemaer. Diskussion af de to
forklaringsteorier finder sted i specialets teoriafsnit.
Som tredje element rummer specialet en empirisk undersøgelse af, om de teser, den teoretiske del af
specialet opstiller, holder vand. Dermed opererer specialet ud fra den tanke, at hvis man vil
undersøge, hvad ved politiske kandidater der påvirker modtageren, ”kan man slet og ret ikke tænke sig til
det; man må bygge det på iagttagelse” (Kock 2012, s. 13). Analysen bygger på den tværfaglige akademiske
indsigt fra min teoriafsnit.
På baggrund af analysens resultater vil jeg diskutere, om jeg på baggrund af specialets resultater kan
sige, at undersøgelser som Berlingskes giver et retvisende billede af, hvilke karakteregenskaber
politiske kandidater skal besidde for at fungere persuasivt over for vælgerne. Eller: Kan man finde
bedre overensstemmelse mellem de kriterier, vælgere vurderer politikere på, og de parametre, de
måles på i offentlige medier? Afslutningsvis vil jeg også forsøge at diskutere, om resultaterne kan
være et eksempel på et begyndende paradigmeskifte i kravene til dansk politisk kommunikation.

Analysebegreber: kandidat-etos
For at lægge mig tæt op ad andre undersøgelser, der har undersøgt evalueringen af politiske
kandidater, forsøger jeg at undersøge, hvordan 1) vælgeres opfattelse af en 2) politisk kandidat 3) påvirker
vedkommendes overbevisning. For at operationalisere den undersøgelse foreslår jeg, at man i retorisk
sammenhæng kan kalde en sådan undersøgelse for en undersøgelse af ”kandidatetos”.
På baggrund af en teoretisk diskussion, som præsenteres i specialets teoriafsnit, foreslår jeg, at
kandidat-etos er:
Vælgerens evaluering af de karakteregenskaber hos en politisk kandidat, som er afgørende
for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten.
Formålet med begrebet er altså ikke at finde en ny definition af etos, men at indsnævre og
operationalisere specialets analysefokus.
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For selvom kandidat-etos er et nyt begreb, bygger det på en grundlæggende ide bag alle studier af
etos: Det udgår fra den grundantagelse, at vores opfattelse af kilden til information påvirker vores
overbevisning (Hoff-Clausen 2008, s. 29). Begrebet har en modtagerorienteret etos-forståelse, som
er inspireret bl.a. af James C. McCroskey, der betegner etos som ”modtagerens holdning til en
kommunikationskilde på et givet tidspunkt” (McCroskey 2006, s. 82). Begrebet udgår fra den klassiske,
retoriske ide om, at det er evalueringen af bestemte karakteregenskaber, der er afgørende for kildens
evne til at virke persuasiv (Aristoteles 1991, McCroskey & Teven 1999, McCroskey 2006). På den
måde er begrebet konventionelt, men det er skåret til for at operationalisere undersøgelsen af
kandidatevalueringer.
Alligevel adskiller begrebet sig fra det, som retorikken ofte opfatter som den aristoteliske tilgang til
studier af etos. Her skal etos studeres som en sproglig konstruktion af karakter i fx en tale (Aristoteles
1991, s. 34, Hoff-Clausen 2008, s. 32). Det er ikke fokus her. I stedet undersøger specialet
svarpersonernes forhåndenværende ide om de to kandidater ud fra anerkendelse af, at der kan være
mange kilder til information om en politisk kandidat uden for deres egne ord (Garsten 2011, s. 175).
Dermed er tilgangen mere isokratisk.
Andre empiriske undersøgelser af etos har forsøgt at bestemme elementer af etos ved mange typer af
offentlige talspersoner (Hansen & Kock 2001) eller ved mennesker generelt (McCroskey & Teven,
1999). Kandidat-etos, håber jeg, understreger den akademiske ydmyghed, specialet er skrevet med:
Man bør ikke udbrede specialets resultater til en generisk etos-forståelse, der kan appliceres til alle
kommunikationssituationer. Derimod mener jeg, at kandidat-etos bør være et brugbart
analysebegreb til analyser af fremtrædende politiske kandidater som fx partiledere.

En dynamisk opfattelse af politikeridealet
En vigtig pointe i specialet er, at de karakteregenskaber hos en politisk kandidat, som er afgørende for, hvordan
vælgeren tolker information fra kandidaten, kan ændre sig over tid og mellem forskellige
befolkningsgrupper. Udover at vælgeradfærdsforskningen kan berige retorikken med en dybere
forståelse af de kognitive processer, der ligger bag vælgernes evaluering af politiske kandidater,
påpeger en del vælgeradfærdsforskning nemlig også, at vores forståelse af samfundets
”politikerideal” er omskifteligt.
Det er ikke nødvendigvis en ny indsigt i retorikken (se fx Sattler, 1947), men den præger ikke i særlig
høj grad opfattelsen af, hvilke parametre som medier, journalister og andre vejer politikere på. På
den baggrund foreslår jeg, at en dynamisk forståelse af kandidat-etos og vælgernes ”idealpolitiker”
bedre skaber kongruens mellem de parametre, som fx medier vejer politikere på, og de
evalueringskriterier, som vælgerne rent faktisk anvender.
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Kan teorierne arbejde
sammen?
Lad mig starte med at redegøre for, hvorfor jeg tror, at både retorikken og
stemmeadfærdsforskningen kan vinde indsigt ved – i kraft af tværfaglighed – at lade deres metoder
og teori befrugte hinanden. Et godt sted at starte er at finde de steder, hvor politologisk
vælgeradfærdsforskning og retorisk teori om etos adskiller sig fra hinanden og hvor de kan tilføre hinanden
viden.
Sammenlignelighed i teori
Grundlæggende kunne man stille retorikken og vælgeradfærdsforskningen
videnskabsteoretiske og erkendelsesfilosofisk modsætningsforhold:

op

i

et

Den politologiske vælgeradfærdsforskning formål er ”at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne
stemmer, som de gør” (Valgprojektet, 2014, se også Goul Andersen et al., 2007, Stubager et al., 2011).
Altså vil vælgeradfærdsforskningen gerne udlede en kausalitet mellem to eller flere elementer. For at
undersøge det forhold trækker politologiske tradition oftere på en mere positivistisk tilgang til
videnskaben, hvor kausale forhold kan observeres med empirisk data.
Retorikken er i sin moderne videnskabelige form derimod en hermeneutisk videnskab, hvor
fortolkerens rolle bliver afgørende i undersøgelsen (Villadsen, 2002). Typisk forsøger retorikken at
undersøge og forstå ”tekster og andre ytringer ud fra deres virkninger på modtager” (Kock, 2012). Retorikkens
hermeneutiske metode undersøger ofte persusasio eller identifikation mellem afsender og modtager i en
bestemt situation, men forsøger med sin fremgangsmåde ikke at redegøre for en kausal effekt. I en
lidt mere snæver forståelse kan man påstå, at retorik betragter sprogbrug som kerneområde (Jørgensen
& Villadsen 2011, s. 18). Dette speciale undersøger dog ikke direkte sprogbrug, fordi det anlægger
en lidt bredere forståelse af faget, nemlig den at ”rhetoric means the use of symbols to influence thought and
action” (Foss 1989, s. 4). Disse symboler bør vi som retorikere ikke kun studere i vores sprog, men
også i vores bevidsthed.
Forskelligheder i tilgangen til evalueringer af kandidater
Udover de videnskabsteoretiske forskelligheder adskiller retorikkens teoretiske udgangspunkt for at
undersøge evalueringer af politiske kandidater sig også fra en del af vælgeradfærdsforskningen.
Retorikken har – overordnet set – det udgangspunkt, at en række karakteregenskaber er vigtige, når
vælgere evaluerer en politisk kandidat (Hovland, Irving og Kelly 1953, McCroskey 1966, Teven &
McCroskey 1996, McCroskey & Teven 1999, Hansen & Kock 2001, McCroskey 2006). Det
udgangspunkt, at evalueringen er flerdimensionel deler retorikken med en del af
vælgeradfærdsforskningen (Kinder et al 1980, Miller et al. 1986, Kinder 1986, Bean 1993, Funk
1997, 1999, Orh & Oscarsson 2011).
Her ligner de karakteregenskaber, der gang på gang fremhæves – på imponerende vis – Aristoteles
tre, klassiske etos-dyder: fronesis; praktisk visdom, arete; gode moralske egenskaber, og eunoia; velvilje

!

10

overfor tilhørerne (Aristoteles 1991 s. 113). Et eksempel er Kinder, Peters, Abelson og Fiske, som
udleder at en amerikansk præsidents skal være ”honest”, ”knowledgeable” og ”open-minded” for at vinde
vælgernes gunst. (Kinder et al. 1980, s. 319).
Men retorikken er kun enig med en del af vælgeradfærdsforskningen. I Danmark
vælgeradfærdsforskningen typisk undersøgt evalueringen af partiledere på såkaldte ”lump-sum”,
endimensionelle barometre. Det sker ved at bede en svarperson om at indikere, hvor godt man
synes om en politiker på en skala fra fx -100 til +100 (se fx Goul Andersen 1995, Borre 1999,
Andersen & Borre 2003, 2007, Møller Hansen & Goul Andersen 2011). Der er god teoretisk
hjemmel for at anvende den metode (Taber & Lodge 2000, 2006, 2013), som desuden har gjort det
muligt at undersøge, om enkelte politiske kandidaters popularitet har en effekt på et partis
stemmetal. Men som retorikere ville vi nok sige, at den kun i begrænset omfang bidrager til at forstå,
hvad det er, der gør disse politikere populære.
Styrken ved at kombinere
Men på grund af forskellighederne, kan de netop komplimentere hinanden. Styrken ved at
kombinere de to forskningstraditioner i dette speciale ligger i, at begge forskningstraditioner
undersøgt evalueringen af politiske kandidater, men med to forskellige tilgange. I retorikken er
afsenders karakter afgørende, og retorikken har med sin hermeneutiske tilgang kunnet udlægge
mange nuancer af politiske kandidaters karakteregenskaber (se fx Hart, 1997). Derimod har
vælgeradfærdsforskningen med sin kvantitative metode kunnet fastslå, om politiske kandidaters
karakter overhovedet har en kausal effekt på fx vælgeradfærden (Goul Andersen 1995, Borre &
Goul Andersen 1997, Borre 1999, Andersen og Borre 2003 & 2007, Stubager et al. 2011, Stubager
& So 2014).
Hvordan kan retorik lære af vælgeradfærd?
Ifølge studier af politisk vælgeradfærd burde retorikken så at sige ”være oppe på dupperne”.
Iagttagere har gennem de seneste 15 år påpeget, at klassiske, strukturelle forklaringer på politisk
vælgeradfærd har mistet noget af deres forklaringsværdi (Winther Nielsen 2013, s. 16-19). Som et
produkt af den udvikling har vælgeradfærdsforskningen bevæget sig i en retning, hvor kontekstuelle
forklaringsmodeller bliver fremhævet frem for klassiske, strukturelle forklaringsmodeller. Her er
vælgernes evaluering af fremtrædende politiske kandidaters eksempelvis et forhold, der får større og
større opmærksomhed (Andersen og Borre 2007, s. 290-291 & s. 305).
Denne forskning har bl.a. vist, at kravene til politikere kan fx ændre sig 1) på tværs af valgsystemer (Orh
& Oscarsson 2011 s. 191, Stubager & So 2014 s. 4), 2) på tværs af heterogenitet i vælgerskaren som fx
ideologiske forskelle (Lausten 2013, s. 14), uddannelsesmæssige forskelle (Kinder et al. 1980 s. 320,
Miller et al. 1986 s. 526) eller forskellighed i politisk interesse (Funk 1997, s. 692, Stubager & So
2014, s. 10) og 3) over kontekstuelle og mere idiosynkratiske forhold som fx den politiske kontekst (Lausten
2013, s. 14, Orh & Oscarsson 2011 s. 208), ”markedet” af politiske kandidater (Miller et al. 1986 s.
535) eller de standarder, forgængeren har sat (Kinder et al. 1980 s. 8).
Det er en indsigt, der er opnået gennem kvantitative studier. Jeg mener, det er spændende at
afprøve, om ikke en øget indsigt i sådanne mere kvantitative metoder – i samarbejde med
retorikkens hermeneutiske metode – ”kan udvide vores indsigt i retorikken” (Villadsen 2002, s. 19).1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Et godt eksempel på at det er muligt, er Jørgensen, Kock & Rørbæks ”Retorik, der flytter stemmer” (1994). Bogen et
strålende eksempel på at retorisk teori kan kombineres med empirisk og kvalitativ metode til at skaffe både gangbar og
brugbar retorisk viden og teori.
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Hvordan kan vælgeradfærdsforskningen lære af retorikken?
Den danske vælgeradfærdsforskning lader til at være i en overgangsfase, hvor vælgernes evaluering
af enkelte politiske kandidater undersøges med stigende interesse (Andersen og Borre, 2007).
Retorikken har – siden Aristoteles først definerede faget – beskæftiget sig med, hvordan og hvorfor
personer, der ønsker at føre sin sag frem foran folket, evalueres i et positivt lys (Aristoteles, 1991).
Netop pga. sit fokus på fortolkning og kvalitativ analyse mener jeg, at retorikken kan tilbyde en mere
nuanceret tilgang til studier af politiske kandidaters karakter.
En af de retorikere, der i moderne tid har undersøgt fænomenet etos mest indgående, er James C.
McCroskey. McCroskey har – som en af de få – desuden lagt forskningsmæssig vægt på den
klassiske aristoteliske etos-dyd ”eunoia” (Teven & McCroskey 1996, McCroskey & Teven 1999,
McCroskey 1997).
Desværre begrænser uddybninger og diskussioner af ”eunoia”-begrebet sig til enkelte artikler af
netop James C. McCroskey og James J. Teven (Teven & McCroskey 1996, McCroskey & Teven
1999) og Eugene Garver (Garver, 1994). Hverken Jasinskis ”Sourcebook on Rhetoric” eller
”Historischer Wörterbuch der Rhetorik” andet end opremser eunoia som en klassisk etos-dyd for
Aristoteles, der oversættes med ”goodwill” (Jasinski 2001, s. 229) eller ”Wohlwollen” (Kalivode,
Mayer & Robling, 1994 bind 2, s. 1517). Heller ikke Fafner udbygger begrebet, men nøjes med at
påpege, at Aristoteles forstår begrebet som ”talerens velvilje overfor tilhøreren” (Fafner s. 47, 2005).
Alligevel mener jeg, at vælgeradfærdsforskningen kan opnå yderligere indsigt ved at forstå begrebet
eunoia, som stammer fra en flerdimensionel forståelse af evalueringen af politiske kandidater
(Aristoteles 1991, Teven & McCroskey 1996, McCroskey & Teven 1999). Teven & McCroskey
(1996) har forslået, at bl.a. politikere kan vise eunoia ved at vise ”empati”, ”forståelse” og
”responsivitet” over for vælgeren. Gennem min analyse skal vise præcis hvorfor, den indsigt er
vigtig.
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Teori
I det følgende afsnit vil jeg gennemgå og diskutere den teori, som ligger til grund for opgavens
analyse. Jeg starter med at give en kort historisk introduktion til retoriske studier af etos. Herefter
beskriver jeg, hvordan to klassiske tilgange er blevet bundet sammen i en mere moderne forståelse af
etos hos James C. McCroskey.
Med McCroskeys modtagerrettede etos-forståelse begynder retorikken at interessere sig for
modtagerens kognitive kompetencer: ”Rhetorical thought (…) is neither strictly logical nor illogical; it is
psychologial”, forklarer McCroskey (McCroskey 2006, s. 80). Men kan retoriske teori om etos finde
hjemmel i moderne psykologiske forklaringsteorier? Jeg diskuterer to psykologiske
forklaringsmodeller, som anvendes i vælgeradfærdsforskningen, op imod McCroskeys teori om etos.
De drejer sig om motiveret ræsonnering og kognitive skemaer. Motiveret ræsonnering giver
vælgeradfærdsforskningen den teoretiske hjemmel for at bruge et ”endimensionelt barometer” til at
undersøge vælgerevalueringer af kandidater. Ideen om kognitive skemaer bygger derimod bro til
retorikkens flerdimensionelle forståelse af evaluering af kandidater. De to forklaringsmodeller bliver
senere vigtige i tolkningen af analysens resultater.
Mod slutningen af afsnittet forsøger jeg to ting: 1) at finde et operationelt begreb for, hvordan jeg
kan undersøge vælgeres evaluering af politiske kandidater i en retorisk sammenhæng, og 2) at finde
en bruttoliste af mere substantielle karakteregenskaber, som potentielt kan være afgørende for, hvordan
vælgeren tolker information fra kandidaten.

Etos i retorikken
Studiet af karakter i politik er 2500 år gammelt. Inden for retorikken er den personlige karakters
betydning i kommunikation blevet studeret, siden faget blev født – hovedsageligt under begrebet
”etos”. Den grundlæggende ide bag at studere etos er, at vores opfattelse af kilden til et stykke
information påvirker vores overbevisning (Hoff-Clausen 2008, s. 29).
Der er to udgangspunkter for at forstå etos i den retoriske tradition repræsenteret ved hhv.
Aristoteles og Isokrates, som jeg hurtigt vil gennemgå her.
Etos hos Aristoteles
En egentlig teori om afsenderopfattelsens betydning for kommunikation blev formuleret af
Aristoteles for 2500 år siden. Aristoteles betegnede etos som et bevismiddel i den retoriske
bevisførelse og pointerede, at ”vi stoler (…) mere og med større beredvillighed på, hvad anstændige mennesker
siger, og det gælder generelt i alle situationer, men aldeles afgjort dér, hvor der ikke foreligger vished, men er levnet plads
for tvivl” (Aristoteles 1991, s. 34). Aristoteles konkluderede, at talerens karakter, etos, faktisk kunne
være det stærkest overbevisende argument af dem alle (Aristoteles 1991, s. 34). Derfor er det vigtigt
for Aristoteles, at taleren ”fremtræder med visse egenskaber” (Aristoteles 1991, s. 67).
Det gælder de tre etos-dyder: fronesis; praktisk visdom, arete; gode moralske egenskaber, og eunoia;
velvilje over for tilhøreren (Aristoteles 1991, s. 113). Hvis taleren mangler blot en af disse tre
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genskaber, vil hans etos ikke være fuldkommen, og han vil ikke virke lige så overbevisende som en
taler, der besidder alle tre. Hos Aristoteles er evalueringen af en taler dermed flerdimensionel.
Hos Aristoteles er etos den karakter, som bygges op i kommunikationsytringen. Det bliver altså den
konkrete tale, som er det vigtigste element i at give tilhørerne et indtryk af taleren (Hoff-Clausen 2008,
s. 32). Aristoteles’ etos-forståelse bygger på ideen om, at ”overbevisning skabes gennem talerens karakter
(ethos), når talen holdes på en sådan måde, at den gør talerens person troværdig” (Aristoteles 1991 s. 34). Her
bliver talen troværdig, hvis taleren kan vise ”fronesis”, ”eunoia” og ”arete” i selve ytringen. Lidt
skarpt formuleret kunne man sige, at Aristoteles fremhæver talerens retoriske behov for at fremstå
med en bestemt karakter i talesituationen.
Etos hos Isokrates
Den anden tilgang til etos finder man hos Isokrates. Modsat Aristoteles mente Isokrates, at de
persuasive elementer af talerens karakter formes (så at sige) uden for talen eller før talen (Baumlin og
Baumlin, 1994, s. xvi) gennem talerens dannelse, livsførelse og handlinger.
Retorik er i sig selv en dannende disciplin i sig selv. For hos Isokrates skal taleren være en god
person for at kunne virke overtalende (Isokrates 1986 v278, s. 192):
”[O]rd, der udtales af velanskrevne personer, forekommer sandere og mere
overbevisende end de, som lyder fra folk med et dårligt omdømme, ligesom
de beviser, man henter ud fra en mands liv, virker med større kraft end de,
som er tilvejebragt ved ordets hjælp alene” (Isokrates 1986, v278 s. 192)
Hos Isokrates bedømmes indholdet af talen ikke kun ud fra en ytring, men også efter hvordan
taleren har valgt at leve sit liv. Hos Isokrates er talen netop et udtryk for talerens karakter (Baumlin
og Baumlin, 1994, s. xvi). En god taler vil fremstille forslag, som er ”sandfærdige, lovmedholdelige og
retfærdige” (Isokrates 1986, v255 - s. 187).
På sin vis kan man sige, at Aristoteles så talen som retorisk – Isokrates så tilværelsen som retorisk. Hvor
talen hos Aristoteles er en konstruktion af karakter, bliver den for Isokrates en afsløring af karakter.
Forskellen på Aristoteles og Isokrates
For det første mener jeg, at disse to tilgange skal ses som to forskellige analytiske tilgange til studiet af
etos. En aristotelisk tilgang til studier af etos vil fokusere på den sproglige konstruktion af etos i
eksempelvis en tekst, en artikel eller en tale. En isokratisk tilgang til studier i etos ville fokusere på
evaluering af personen ”uden for teksten”. Som Garsten påpeger: ”There are many sources of evidens about
politicians’ characters outside their own words” (Garsten 2011, s. 175).
For det andet kan aristoteliske og den isokratiske ide spores i to forskellige oversættelser af begrebet.
Den ene oversætter etos som karakter, mens den anden forstår etos som “sædvane”, “måde” eller “skik”,
altså som en social accepteret og anerkendt måde at handle og agere for bestemte grupper. Ifølge
Sattler skal etos i denne forståelse ses som en række forståede regler for social og personlig opførsel i
et samfund (Sattler 1947 s. 57).
Flere forskere i retorikken har kombineret det arisoteliske og det isokratiske retoriksyn. Det gør jeg
også i dette speciale. Teoretisk er specialet inspireret af Aristoteles’ tre etos-dyder, men jeg studerer
etos ”uden” for teksten. Jeg vil nu forsøge at beskrive, hvordan klassiske forståelser af etos kan
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oversættes til mere moderne teorier om evalueringer af politiske kandidater med et ret stramt fokus
på James C. McCroskey.

Moderne teorier om kandidatevalueringer
For James C. McCroskey er en sammensmeltning af det aristoteliske og det isokratiske etos-syn
fundamentalt nødvendigt for at forstå retorisk kommunikation.
Etos som holdning
Den sammensmeltning sker i McCroskeys tre kernebegreber: initial ethos, derived ethos og terminal ethos.
Initial ethos er holdningen til taleren, før han taler. Derived ethos er udviklingen i den holdning, mens
taleren taler. Terminal ethos er holdningen til taleren, efter talen er holdt (McCroskey 2006, s. 82).
Dermed bliver McCroskeys etos-begreb cirkulært: Nye indtryk bæres med til næste gang, vi skal
forholde os til kilden. Etos ændres både i den konkrete kommunikationssituation og som et resultat af
mere generelle oplevelser, som modtageren har med kilden til information. Derfor er vores
opfattelse af kilden hele tiden i bevægelse, for vi er uundgåeligt og konstant udsat for nye
erfaringsindtryk (McCroskey 2006, s. 84). McCroskey forstår etos som ”the attitude towards a source of
communication held at a given time by a receiver” (McCroskey 2006, s. 82). Etos er altså en holdning.
McCroskeys forklaring på, hvordan vi danner holdninger
Ifølge McCroskey er holdninger skabt af en persons samlede individuelle oplevelser og erfaringer.
De er ”learned responses” som er udviklet, fordi mennesket i sin natur søger efter ”reinforcement”
(McCroskey 2006, s. 71). Kilder, som vi har positive oplevelser med, udvikler vi positive holdninger
til. Det modsatte gælder kilder, vi har negative oplevelser med (McCroskey 2006, s. 69). Dermed er
de emotionelle komponenter i den menneskelige holdningsdannelse for sin vis også rationelle
konstruktioner. Vores holdninger til eksempelvis politikere er i stor udstrækning tillærte og hjælper
os med at træffe beslutninger baseret på erfaring. Vi hader nogle politikere, fordi vores erfaringer
med vedkommende har skabt den følelse.
Etos er skabt som et produkt af det samlede antal erfaringer, et individ har med kilden til
information. Enhver erfaring virker som forholdsvis adækvat opdatering, der for hver gang, vi
oplever noget nyt, justerer vores opfattelse af politikeren, forklarer McCroskey: ”Ethos, then, is a
dynamic construct. It is always subject to change and may be said to be volatile. (…) [E[ven apparently small things
can drastically alter a source’s ethos” (McCroskey 2006, s. 84). Vi møder fx en politisk kandidat og
danner os et indtryk. Vi ser kandidaten igen på tv og modificerer vores indtryk. Vi mærker
politikerens politik på vores egen krop og ændrer måske opfattelse totalt.
Men her synes McCroskeys teori alligevel at være i kamp med sig selv. For selvom vores holdninger
måske overordnet har en rationel historik, er vi som mennesker ikke altid særligt gode til at ændre
vores holdninger. Vi er selektive i vores holdningsdannelse på flere niveauer. Vi eksponerer os selv
for information og miljøer, som bekræfter vores holdninger. Vi lægger mere mærke til ting, som
understøtter vores ideer. Vi omfortolker elementer, som ikke passer på vores opfattelse. McCroskey
2006, s. 71-72). Dette har ledt McCroskey til at foreslå, at retorisk tænkning hverken er ulogisk eller
logisk: Den er psykologisk (McCroskey 2006, s. 80).
Vores tautologiske, selvbekræftende retoriske adfærd kan dog brydes. Og selvom holdninger har en
stærk tendens til at være vedholdende, kan de ændres, hvis vi igen og igen udsættes for information,
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som modsiger vores holdning. Der er en grænse for, hvor meget inkonsistens vi kan klare
(McCroskey 2006, s. 75). Det lykkes ofte at overbevise folk om en ide, når man kan forklare, at
ideen er konsistent med deres egeninteresse (McCroskey 2006, s. 80). Dermed må man udlede, at
McCroskey overordnet ser mennesker som egennyttemaksimerende.
Hvordan skal etos undersøges
Etos er som sagt modtagerens holdning. Hos McCroskey er etos derfor hos modtageren og kun hos
modtageren (McCroskey 2006, s. 83).
Dette giver den etablerede retoriske forskning et metodisk problem, som mange retorikere gennem
det 20. århundredes humanvidenskabelige vendinger ikke har svaret på: Hvis etos er hos
modtageren, så er det vel modtagerens opfattelse, man skal studere? Man kan ikke nøjes med at
studere en mere eller mindre bevidst forhandling af sprog og symboler, hvis man vil forstå, hvordan
holdninger og meninger skabes.
McCroskeys metodiske svar på denne udfordring har været at vende fokus mod modtagere og bruge
en mere kvantitativ analytisk tilgang til at undersøge retoriske problemstillinger (McCroskey 1966,
McCroskey og Young 1979, 1981, McCroskey 2006, Teven & McCroskey 1996, McCroskey og
Teven 1999 m.fl.). McCroskey vender altså studiet af etos væk fra afsenderen og mod tilhøreren. Etos
observeres ved at spørge modtageren ud om forholdet til en kilde til information. Dermed opstår
der et naturligt videnskabeligt behov for at forstå de kognitive evalueringsprocesser, som vi
mennesker underkaster fænomener omkring os.
Flerdimensionel etos
En af de vigtigste ting ved McCroskey’s studier er hans bekræftelse af, at etos ikke er endimensionel,
men en flerdimensionel konstruktion sammensat af flere holdninger til kilden. Etos er, som hos
Aristoteles, sammensat af tre overordnede dimensioner: vores opfattelse af kildens grad af kompetence,
vores opfattelse af kildens grad af troværdighed og vores opfattelse af, i hvor høj grad kilden viser velvilje
over for os (McCroskey, 2006 s. 86). Måske fordi McCroskey ser mennesket som
egennytteinteresseret, mener han, at vi er interesserede i flere ting, når vi bedømmer en kilde til
kommunikation. Derfor har McCroskey udviklet kvantitative metoder til at undersøge disse tre
mere karakteregenskaber (McCroskey & Teven, 1999).
På trods af, at McCroskey tidligere har påpeget, at retorikere skal agte sig for at blande substantielle
karakteregenskaber med ”alle de ting ved en person som kan påvirke overbevisningen” (McCroskey &
Young 1979), synes hans selv at have gjort sig skyldig i at lade antallet af dimensioner af etos vokse
og vokse. Fra to karakterdimensioner (se fx McCroskey, 1966 og 1993) til tre ( se fx McCroskey
1997, Teven & McCroskey 1996 & McCroskey & Teven 1999) til mange (McCroskey 2006). Senest
har McCroskey inkluderet mere deskriptive elementer som fx talerens udseende, ”homofili” og
temperament i sin forståelse af etos (McCroskey 2006). Her bliver disse mere deskriptive dele ved
taleren en del af etos, der skal forstås som ”the total image (min understregning) of the source” (McCroskey
2006, s. 84).
For ikke at blande tingene sammen vil jeg fortsætte med at skelne mellem mere substantielle
karakteregenskaber – forstået som egenskaber, der giver en indikation på politiske kandidaters evner til
at udmærke sig i deres politiske virke (Stubager & So 2014) – og mere deskriptive elementer som fx
udseende, etnisk herkomst og temperament.
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Personlig karakter i
vælgeradfærdsforskningen
Mens retorikken traditionelt har haft en flerdimensionel forståelse af evaluering af politiske kandidater
(se også Aristoteles 1991, Hovland Irving, Kelly 1953, McCroskey 1966, Teven & McCroskey 1996,
McCroskey & Teven 1999, Hansen & Kock 2001), har man i den danske vælgeradfærdsforskning
generelt haft en endimensionel tilgang til at studere vælgernes evaluering af politiske kandidater (se
fx Goul Andersen 1995, Borre 1999, Andersen & Borre 2003, 2007, Møller Hansen & Goul
Andersen 2011). Hvorfor det er tilfældet, undersøges her.
Karakter og vælgeradfærd
Traditionelt den danske vælgeradfærdsforskning udledt, at evalueringen af partier spiller den mest
afgørende rolle, når vælgerne skal beslutte sig for, hvor de skal sætte deres kryds. Derimod har det
”længe været den mest udbredte holdning, at politiske ledere spiller en begrænset rolle for vælgernes stemmeafgivelse”
(Andersen og Borre 2007, s. 290). Dette har særligt været tilfældet i Danmark og andre nordiske
lande, der med partidominerede parlamentariske valgsystemer traditionelt har relativt svage
partiledereffekter sammenlignet med præsidentielle valgsystemer eller valgsystemer, som fungerer
efter ”first-past-the-post”-princippet (Holmberg & Oscarsson 2011, s. 46).
Grundlæggende har forskningen i vælgeradfærd set stemmeafgivelse som influeret af 1) en række
længerevarende elementer som identifikation med politiske partier, ideologisk orientering og
partiernes historiske politiske kompetencer (Converse 1964, Carmines & Stimson 1986, Stubager
2010) og derefter 2) en række kortsigtede elementer som bl.a. tilbageskuende evalueringer af, hvor
godt den siddende regering har gjort det, vælgernes prioriteringer af politiske dagsordener og
medieeffekter (Petrocik, 1996, Blomqvist & Green-Pedersen 2004, Iyengar & Simon 2000. Se også
Miller and Shanks 1996, Prysby og Holian, 2011).
Men de senere år har interessen for effekten af enkelte politiske kandidater været stigende (Borre &
Goul Andersen 1997, Borre 1999, Andersen og Borre 2003, Stubager et al. 2011, Goul Andersen
1995, Andersen og Borre 2007, Stubager & So 2014). På den baggrund bliver det tydeligere og
tydeligere, ”at vælgernes individuelle tilgang til og vurdering af partierne spiller en større og større rolle, og set i det lys
er der enighed om, at kortsigtede faktorer spiller en stigende rolle for vælgernes stemmeafgivning” (Andersen og Borre
2007, s. 290). Her står ”politiske indhold i første række (…) men (…) vurderingen af den politiske leders betydning
begynder at fylde mere og mere” (Andersen & Borre 2007 s. 290-291).
Denne udviklingen kan være et produkt af, hvad man kunne kalde en personificering – eller
”præsidentialisering” – af demokratiske valg i flere af de vestlige, parlamentariske systemer
(Holmberg & Oscarsson 2011, Curtice & Hunjan 2011, Poguntke & Webb 2005, McAllister 2007).
Udvikling sker ifølge hypotesen på baggrund af bl.a. øget mediefokus på politiske ledere og deres
personlighed, men udviklingen får også luft af vælgernes stadigt svagere partipolitiske tilhørsforhold
(Andersen & Borre 2007, Kosiara-Pedersen & Møller Hansen 2012).
Er fokus på personer dårligt for demokratiet?
”Personificeringen” kritiseres ofte med kulturpessimistiske briller og ses som et udtryk for
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demokratiets (ringe) velbefindende (Stubager & So, 2014).
Men der er to problemer med den kritik. For det første er det nok problematisk at tolke denne
udvikling mod personfiksering som et nybrud. Man kunne pege på Torvald Stauning, Hilmer
Baunsgaard, Aksel Larsen, Anker Jørgensen eller Mogens Glistrup som eksempler på persondyrkelse
i dansk politik (Goul Andersen, 1995). For det andet kunne man foreslå, at i stedet for en kamp
mellem særinteresse handler politik om “problemløsning”. Her bliver det nærliggende at diskutere
“lederskab” eller “lederkompetencer” og “i den forbindelse er personfaktorer ikke ligegyldige” (Goul Andersen
1995, s. 1-2).
Større interesse for evalueringen af de mest fremtrædende kandidater
Disse tendenser har også på sin vis været startskud til en mere heterogen opfattelse af, hvilke
kriterier forskellige dele af vælgerskaren lægger til grund for deres stemmeafgivning. Her har
vælgeradfærdsforskningen åbnet for ideen om, at ”some voters might simply be more ‘leader centered’ than
others” (Bartle 2005, s. 659). Forskere har påpeget, hvad der ligner en generel tendens til, at vælgere
med lavere politisk interesse og et svagere ideologiske tilhørsforhold i højere grad end andre bruger
partiernes mest fremtrædende kandidater som pejlemærke, når de skal sætte deres kryds (Stubager &
So, 2014). Eksempelvis fandt Borre og Andersen ved valget til Folketinget i 2005, at: ”[B]landt vælgere
med ringe politisk interesse og ringe partitilknytning er der (…) en betydelig andel, der siger, at de stemmer ud fra deres
sympati for en partileder.” (Borre og Andersen 2007, s. 289). Af de vælgere, var der en stor del, der
skiftede fra et socialistisk til et ikke socialistisk parti, hvilket på sin vis blev afgørende for valget i
2005, påpeger de to forskere.
Efter det seneste valg i 2011 spurgte den danske valgundersøgelse også vælgerne, om det var
attributter ved partierne eller partiledere, der var vigtigst, næstvigtigst og tredjevigtigst, for at de stemte,
som de gjorde (Valgundersøgelsen 2011, v60-62). Resultatet fremgår af Figur A. Selvom disse tal
ikke viser den faktiske vælgeradfærd2, stiller tallene tilsyneladende ikke spørgsmålstegn ved, om
attributter ved partierne – her forstået som partiernes ideologi, politiske position og evne til at løse
bestemte problemer – stadig er forklaringen bag , at de fleste danskerne stemmer, som de gør.
Men tallene giver dog også vælgeradfærdsforskningen opbakning til at sige, at vælgernes vurdering
af partiledernes personlige karakter spiller en rolle for en betydelig del af vælgerkorpset. For lidt over
en femtedel af de danske vælgere er partiledernes karakteregenskaber – her forstået som troværdighed,
kompetence og om de er sympatiske – den vigtigste grund til, at de stemte, som de gjorde.3 En femtedel af
vælgerne bruger deres evaluering af partiledere som det primære pejlemærke til at lede dem gennem
den daglige jungle af mærkesager, bannerreklamer, tv-udsendelser, mediedagsordener og spin og
frem til et kryds på stemmesedlen. For 37,8 % er det den næstvigtigste grund til, at de stemte, som
de gjorde.
Det er en anseelig del af vælgerkorpset, hvis man tager i betragtning, at de fleste valg afgøres med en
meget lille procentforskel mellem blokkene. Tallet er desuden betydeligt højere end de 3% af
vælgerne, der i 2005 forklarede, at de ”næsten udelukkende vælger parti ud fra hvilken partileder, [de] bedst kan
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tallene viser den selv-rapporterede grund. Man kan derfor ikke sige, om det også sådan vælgerne reelt agerede, men
det er svært at undersøge på andre måder.
3 Det er interessant, at de danske undersøgelser viser, at vælgernes vurdering af politikernes ”troværdighed” er den mest
potente karakterdimension blandt vælgerne. Til sammenligning har den svenske valgundersøgelse i højere grad ledt
efter betydningen af ”kompetence” (Oscarson & Holmberg 2010). Se også Orh & Oscarsson, som udleder, at
”pålitlighet” historisk er den vigtigste karakteregenskab for svenske statsministerkandidater (Orh & Oscarsson 2011).
!
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lide” (Borre og Andersen, 2007).
Ud fra en antagelse om, at der generelt eksisterer en holdning om, at ”politik bør handle om politik
og holdninger”, kan det imidlertid have været svært for respondenterne at indrømme, at
partilederen er vigtig, når de kun får muligheden for at svare, at deres valg var betinget af, hvilken
partileder de ”bedst kunne lide”, som det var tilfældet i 2005 (Stubager, 2014). Til forskel giver
Valgundersøgelsen 2011 muligheden for at indikere, at ens stemmevalg er afgjort af mere
substantielle karakteregenskaber ved de politiske ledere, navnlig troværdighed og kompetence jf.
figur A.
Selvom dette er et skridt mod en mere nuanceret forståelse af, hvilke vurderingskriterier
evalueringen af politikere kan ske på, er den konkrete tilgang stadig problematisk. Fx pointerer
Hansen og Kock (2001), at ”kompetence” og ”troværdighed” er gensidigt afhængige af hinanden og
derfor danner en større karakterdimension (som forskerne, TNS Gallup Berlingske har valgt at
kalde ”troværdighed” jf. TNS Gallup, 2012). For at virke troværdig skal du fremstå kompetent.
Figur A: Vigtigste, næstvigtigste og tredjevigtigste forhold ved valget 2011
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Figur B: Vigtigste, næstvigtigste og tredjevigtigste forhold ved valget 2011. Svar på spørgsmålet: Som vælger kan man lægge vægt
på forskellige forhold, når man skal afgive sin stemme til et folketingsvalg. Her er nogle forhold, som mange vælgere lægger vægt på, når de
stemmer. Hvilket af disse forhold er det vigtigste (hhv. næst vigtigst/tredjevigtigst) for dig, når du skal stemme? Du må kun give ét svar.
(n=2078). Andel af vælgerne er angivet i procent på y-aksen. Kilde: Den Danske Valgundersøgelse, Valgprojektet, 2011.
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Generelt har den danske valgforskning rettet støre fokus mod spørgsmålet, om partiledere har en
effekt på stemmeafgivelse, end mod spørgsmålet om, hvad ved partiledere der kan have en
påvirkning på evalueringen af dem.
Selvom valgforskningen bevæger sig i en retning, hvor man får en mere og mere kompleks forståelse
for evaluering af politikeres karakter, så er valgforskningen præget af endimensionel forståelse af
evalueringer af politiske kandidater (se fx Goul Andersen 1995, Borre 1999, Andersen & Borre
2003, 2007, Møller Hansen & Goul Andersen 2011).
Den tilgang er der imidlertid en god teoretisk hjemmel bag – en hjemmel, som retorikken ikke har
været så opmærksomhed på, og som behandles nu.

Den teoretiske hjemmel for ”lump-sum”evalueringer
Ideen om, at evalueringen af politiske kandidater er flerdimensionel, som bl.a. Aristoteles og
McCroskey foreslår, strider imod den metode, som typisk er blevet brugt til at undersøge
partiledereffekter – også i dansk politisk vælgeradfærdsforskning. Et argument for at bruge en
”endimensionel” målemetode er imidlertid, at den menneskelige holdningsdannelse er præget af
såkaldt ”motiveret ræsonnering” (Taber & Lodge 2000, 2006, 2013).4
Motiveret ræsonnering
Vælgere – som alle andre mennesker – søger mod en eller anden form for præcision eller korrekthed i
deres opfattelse af omverdenen. Men når vores hjerne behandler nye indtryk, er vi ofte ude af stand
til at kontrollere vores forudindtagede ideer. Også selvom vi opfordres til at være objektive (Taber &
Lodge, 2006).
Ifølge teorien om motiveret ræsonnering er det, fordi vores kognition er drevet af to til tider
modsatrettede mål: På den ene side vil vi gerne have en præcis opfattelse af omverdenen. På den
anden side vil vi gerne have konsistens i vores verdensbilledet. Disse to kognitive kræfter
gennemsyrer al menneskelig tænkning:
“Keeping it simple and focusing on reasoning about things political (sic.),
citizens are goal orientated (…) Their motives fall into two broad categories:
accuracy goals, which motivated them to seek out and carefully consider
relevant evidence so as to reach a correct or otherwise best conclusion, (…)
and partisan goals which motivates them to apply their reasoning powers in
defence of a prior, specific conclusion.” (Taber & Lodge 2006, s. 756)
Vores forsøg på at efterstræbe en præcis opfattelse af vores omverden er kun halvdelen af den kraft,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Begrebet ”motiveret ræsonnering” dækker både over en generel forklaringsmodel for al menneskelig tænkning og over en
mere situationel betegnelse for, at instinktive følelser præger vores meninger, opfattelser eller holdninger. Det, jeg her
præsenterer som motiveret ræsonnering, er den generelle forklaringsmodel.
4
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der styrer vores kognition. Den anden halvdel virker som et forsvar for allerede etablerede tanker og
holdninger. Det er denne konfliktfyldte form for kognition, som Taber og Lodge kalder ”motiveret
ræsonnering”.
Og ifølge teorien om motiveret ræsonnering er det ”desværre” oftest konsistensen og ikke
præcisionen, der vinder. Det sker, fordi vores etablerede verdensbillede er tæt knyttet til følelser. De
følelser ”farver” al ny information, så den passer til vores allerede eksisterende holdninger. Dermed
opnår vores konsistens i verdensbilledet:
“[T]he very same mechanism that brings thoughts into consideration also
carries the affective coloration of these thoughts to mind (...) it follows that
simply thinking about someone or something will bring affect to mind,
where it may affect the evaluation of new evidence and subsequent decision
making processing” (Taber & Lodge 2000, s. 196).
Holdningsdannelse er altså direkte og automatiseret. Vi stopper altså ikke op og evaluerer bestemte
egenskaber ved fx en kandidat.
Derfor er det problematisk at tænke på evaluering af politiske kandidater som indeholdende
bestemte kriterier. I stedet skal man forstå evalueringsprocessen af politiske kandidater som
automatiseret og direkte koblet til vores følelser (Taber & Lodge 2006, s. 756). I det øjeblik, vi tænker
på en person, vil følelser blive aktiveret i vores hjerne og påvirke vores holdning. Tanker og
meninger skabes instinktivt i denne opfattelse af holdningsdannelse.
Motiveret ræsonnering og kandidater
Heller ikke når det kommer til en specifik evaluering af politiske kandidater, er vi gode til at
opdatere vores holdninger til kandidater på baggrund af den information, vi får.
“Motivated reasoning suggests that when an initial evaluation of a candidate
is established, that evaluation acts as an anchor against which any new
information has to struggle to be accounted for properly.” (Redlawsk 2002,
s. 1).
Sammenlignet med McCroskeys ide om evalueringsprocessen ser denne model lidt anderledes ud:
Vi møder en politiker og danner os et indtryk af personens karakter. Vi ser politikeren igen på tv og
modificerer vores indtryk – men formentlig ikke i særligt udstrakt grad (Redlawsk 2002). Vi mærker
politikerens politik på vores egen krop, og oplevelsen synes at styrke vores opfattelse af politikeren.
Summen af indtryk og følelser
Hvis ”information processing are driven by automatic affective processes” (Taber & Lodge 2006, s. 756) er der
ikke nogen ”stop på vejen” i den menneskelige holdningsdannelse. Derfor er det svært – for ikke at
sige umuligt – at finde ud af, hvordan evalueringsprocessen sker, og bestemte evalueringskriterier er
alene teoretiske koncepter. De kan ikke observeres empirisk. Man kan heller ikke sige, at nogen
indtryk vægter højere end andre, for de behandles alle sammen lynhurtigt og farves samme farve.
Det giver derfor i begrænset omfang mening at skelne mellem fx substantielle og deskriptive elementer i
evalueringen (McCroskey & Young 1979, Stubager & So 2014) – for man kan ikke rigtigt sige, hvad
der er vigtigst (Funk, 1997).
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Derfor nøjes metoden med at undersøge den kognitive og affektive sum, der er tilbage efter alle
erfaringerne med kandidaten. Evalueringen af kandidater kan undersøges på et ét-strenget
følelsesbarometer fra plus til minus.
Etos ”in the dark”
Taber og Lodge sammenligner studier i den menneskelige holdningsdannelse med studier med
universet: Man kan se en lille del af, hvad der foregår, og man kan måle lidt mere af, hvad der
foregår. Men størstedelen af, hvad der i universet ”remains in the dark” – og sådan er det også med
vores holdningsdannelse (Taber & Lodge, 2013 s. 1).
Etos kan i denne sammenhæng forstås alene som ”the fuzzy feeling”, vi får i kroppen, når vi hører
om en kandidat. Vi bryder os om ham. Vi har én grundaffekt over for en politiker, der er afgørende
for, hvordan vi tolker information fra kandidaten. Derfor er det budskab, kandidaten kommer med, også
farvet af de følelser, vi forbinder med ham eller hende.
Udover den forskningsmæssige opbakning til ideen som grundlæggende forklaringsmodel for adfærd
og holdningsdannelse er et andet godt argument for at benytte en sådan metode dens bidrag til
forståelse af kandidateffekter:
Den danske valgforskning har faktisk fundet partiledereffekter i valgundersøgelser ved at anvende
såkaldte ”lump-sum”-vurderinger af partiledere, hvor svarpersoner bliver bedt om at vurdere, om
de kan lide eller ikke lide kandidaten på en et-strenget skala. Udover resultaterne fra 2005-valget,
som er nævnt, forklarer Andersen og Borre, at man på denne vis har fundet frem til, at der ved
folketingsvalgene i 1995, 1998 og 2001 var en signifikant effekt af holdningen til
statsministerkandidaten på sandsynligheden for at stemme på kandidatens parti for fem ud af seks
statsministerkandidaters tilfælde (Borre og Andersen 2007 s. 293-294).
Ny viden?
Problemet med denne type undersøgelser er – fra et retorisk synspunkt – at de stadig ikke gør os
klogere på, hvorfor vælgerne giver kandidaten en positiv eller negativ evaluering. For metoden har en
indbygget intellektuel selvmodsigelse i sin “her-til-og-ikke-længere-tankegang”: Den antager, at
følelser er vigtige, men afviser på sin vis, at man kan undersøge deres ophav. De gemmer sig ”in the
dark”.
Fra et retorisk udgangspunkt er det også bemærkelsesværdigt, at modellen i den grad sidestiller alle
typer af (både negative og positive) indtryk om en kandidat, som får lige meget vægt. Her har
retorisk teori, som fx McCroskey, i stedet påpeget, at en række karakteregenskaber er mere væsentlige
i vurderingen af en politisk kandidat end andre (McCroskey & Young 1979, 1981, McCroskey &
Teven 1999).
”Hjemme” i vælgeradfærdsforskningen er ”lump-sum”-fremgangsmåden blevet kritiseret for at
ignorere grundlæggende iagttagelser i fagets egen forskningstradition og i socialpsykologien. Her har
man påpeget, at vælgere med forskellige ideologisk overbevisning vil have kandidater med
forskellige karakteregenskaber. Desuden ændres vælgernes præferencer alt efter hvilken situation, de
opfatter landet står overfor. (Laustsen 2013). Sådanne nuancer er svære for metoden at opfange.
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Kognitive skemaer: en bro til retorikken
Der findes imidlertid en akademisk kontrast til den summerede ”lump-sum”-evaluering af politiske
kandidater. Her ses vælgerevalueringer af kandidater som en proces, der sker på baggrund af en
række relativt begrænsede evalueringskriterier i kognitive skemaer. Og den opfattelse stemmer ret
godt overens med konventionel retorisk teori om etos.
Etos som skema
Den psykologiske forskning i menneskets kognition er i overvejende grad enig om, at mennesker ikke
er i stand til at behandle al information, vi får, aktivt. Vi er heller ikke i stand til at konsumere al den
information, vi møder. Mennesket har ret veldefinerede kognitive begrænsninger. Vores aktive
hukommelses spændevidde er lille (Simon, 1979), og vores opmærksomhed er rettet mod ret
specifikke forhold i vores omgivelser (Norman, 1976). Disse erkendelser har givet mennesket – og
vælgeren – betegnelse en ”cognitive miser” (se fx Lau & Sears, 1986 s. 348) – altså en kognitiv
pengepurer – der bruger så lidt mulig energi på at træffe beslutninger eller danne sig en holdning.
Mennesket er nemlig i stand til at kompensere for sin kognitive nærighed. Til det formål bruger vi
forskellige kognitive redskaber, som hjælper os med at kompensere for manglende information
(Nisbett and Ross, 1980). Sådanne redskaber tjener som ”mentale smutveje”, der gør at vi hurtigt
kan træffe beslutninger i situationer, hvor vi ikke er særligt oplyste, fæller dom over personer, vi ikke
ved særligt meget om, eller forholder os kritisk til information fra kilder, vi ikke kender særligt godt.
Et af de kognitive redskaber er ”kognitive skemaer”. Kognitive skemaer hjælper os med at forstå nye
indtryk og oplevelser ved at sammenligne dem med vores tidligere indtryk og oplevelser: ”When a
person responds schematically, the person draws on organized prior knowledge to aid the understanding of new
information” (Fiske, 1986 s. 42). Dette sker også i politik (Fiske and Kinder 1981, Hamill et al. 1985,
Lodge and Hamill 1986, Zaller 1992, Lippmann 1997, Denzau and North 2000), og når vi vurderer
forskellige kandidater (Fiske 1986, Miller et al. 1986, Kinder 1986, Bean & Mughan 1989, Bean
1993). Der er eksempelvis en stor grad af kontinuitet i de kriterier, som vælgere bruger til at evaluere
kandidater fra valg til valg (Miller, 1986 s. 530).
Derfor har bl.a. Miller (Miller et al., 1986) forslået, at ideen om kognitive skemaer kan bruges til at
forstå, hvordan vælgere evaluerer politiske kandidater. Miller kalder sådanne skemaer for kandidat
skemaer, og de er afgørende for, hvordan vi konsumerer politisk information:
”Candidate schemas are knowledge structures about people, and schemata
about political candidates are organized cognitions about them in their
political role. Candidate shemas thus reduce the complexity of our
impressions by enabling us to categorize and label an individual politician
according to certain abstract or representative features. (Miller et al., 1986 s.
524).
Vi har som vælgere set så mange politiske kandidater, at vores evaluering af dem sker på baggrund
af en række kriterier, som vi kan bruge igen og igen (Miller et al 1986, s. 530). Her kan forskellige
dele af politikernes personlige karakter danne rammer om kognitive smutveje, der reducerer
kompleksiteten i vores samlede antal erfaringer ved at organisere dem langs de evalueringskriterier –
”skemaet” – som vi bruger til at forstå politiske kandidater. Et skema kunne fx består af
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evalueringen af ”troværdighed”, ”kompetence” og ”velvilje”.
Et rationelt skema?
Ifølge teoretikere, der støtter ideen om kandidatskemaer, har skemaet en rationel funktion i vores
holdningsdannelse, idet det hjælper os med at danne et billede af, hvordan vi tror, kandidaten vil
agere i fremtidige situationer (Orh & Oscarsson 2011, s. 190). De karakteregenskaber, vi tillægger
værdi, er vigtige elementer i vores vurdering af, om politikeren kan forbedre vores egen situation.
Når vi som vælgere vurderer kandidater, bruger vi derfor i langt højere grad ”performance-relevante”
kriterier end mere irrationelle, personlige og deskriptive parametre som udseende, alder, etnicitet,
velstand etc. (Miller et al. 1986 s. 530).
Dette baner vejen for at se vælgernes kandidatskemaer som nytteoptimerende redskaber for den
enkelte vælger. Vi stemmer på kandidater, som vi vurderer eller oplever, vil tjene vores egne
interesser bedst mulig – og efter en vis erfaring med politiske kandidater, ved vi, hvad vi skal kigge
efter. Derfor har vi udvikle et kognitivt skema, som evaluerer kandidaterne på baggrund af hvordan
de vil agere i fremtiden. Vurderingen af kandidatens personlige egenskaber er den vigtigste del af
den evaluering. Evalueringen af politiske kandidaters karakter bliver simpelthen afgørende for os
som rationelle vælgere, der forsøger at finde vej gennem det politiske univers og dets mange
lokkende tilbud. I den forbindelse er personfiksering på ingen måde en overfladisk, men et
afgørende parameter i et demokratisk system. Vi leder fx efter, om de har lederkompetencer, og om
vi kan stole på, at de vil tjene vores interesser. Hvis politik handler om at læse problemer, er
lederens kvalitet afgørende. Derfor er et politisk publikum interesseret i flere egenskaber hos en
politiker, som McCroskey foreslår.
Et retorisk skema?
Grundlæggende synes ideen om kandidat skemaer og McCroskeys ide om en flerdimensionel etoskonstruktion at dele forklaringsmodel: Vi vurderer overordnet talere og politiske kandidater langs et
relativt begrænset antal karakterdimensioner, ikke en uendelig mængde idiosynkratiske kategorier.
McCroskeys egen underopdeling af etos er allerede en erkendelse af, at der sker en
kompleksitetsreduktion i vores evaluering af talere. Den tredimensionelle holdningskonstruktion,
som McCroskeys kalder etos, er i sig selv et ”skema”, der vurderer politiske kandidater højt, hvis de
er ”troværdige”, ”kompetente” og ”velvillige”.
I den socialpsykologiske gren af vælgeradfærdsforskningen er denne ide – som stammer tilbage fra
Aristoteles – blevet tillagt en psykologisk forklaringsmodel.
Kritik af rationelle skemaer
Der ville imidlertid være et paradoks forbundet med skema-tankegangen som et argument i at sige,
at vælgere fungerer som helt rationelle væsner.
At etos skulle være en 100 % rationel konstruktion ville kræve, at vi som vælgere kunne granske al
relevant information om en kandidat objektivt, nøgternt og uden at lade vores forudindtagelser
herske. Herefter ville vi danne os en bevidst evaluering af, om en politiker ville optimere vores
livssituation i fremtiden. Eller rettere sagt: Vi ville danne en evaluering af, hvem af flere politiske
kandidater som ville kunne optimere vores livssituation mest muligt i fremtiden. Evalueringen ville
være tæt på, hvad matematikere kalder en ”bayesiansk” vurdering af sandsynlighed. Hvert nyt
indtryk ville få os til at justere vores forståelse og vores evaluering af en kandidat. Det passer dog
ikke helt med ideen bag kognitive skemaer eller McCroskey’s ide om selektiv retorisk adfærd.
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Ideen, der senere ledte til en mere fyldestgørende teori om kognitive skemaer, stammer fra Asch
(Asch, 1946). Asch beskrev, hvordan et centralt stykke information omkring en person kunne ændre
vores evaluering af anden information om den person. Eksempelvis viste Asch, hvordan 90 % af alle
forsøgspersoner forventede, at en ”intelligent, dygtig, flittig, varm, beslutsom, praktisk, forsigtig”
person ville være generøs, mens kun 8 % af forsøgspersonerne forventede, at en ”intelligent, dygtig,
flittig, kold, beslutsom, praktisk, forsigtig” person også ville være generøs (Asch, 1946 s. 265). Vi
fokuserer altså på centrale oplysninger for at kunne placere personen i vores eksisterende kognitive
kategorier (Fiske, 1986 s. 42). Vi reducerer kompleksiteten i informationsstrømmen.
En skematisk evalueringsproces er nemlig ikke fri for forudindtagede holdninger, billeder og
fordomme – den sker som et sammenspil med dem:
”Just as schema guides memory, they also guide inferences where
information is missing or ambiguous. Activating the schema enables one to
fill in potential gabs by using the schema-consistent attributes in memory
(…) In addition (…) our model suggest that affective and evaluative
responses also can be schema-based” (Fiske, 1986, s. 46).
Selvom vi prøver at applicere ny information på relevante og rationelle evalueringskriterier, er
bliver informationen præget af vores eksisterende opfattelse. Vi tolker informationen ift. de
strukturer, vores etablerede forestillinger består af.
Således kan det godt være, at vi forsøger at agere rationelt og nytteoptimerende på baggrund af den
information, vi har tilgængelig. Kognitive skemaer hjælper os måske med at agere mere rationelt.
Men de hjælper os ikke med at granske information bevidst. McCroskey kommer den tanke i møde
ved at påpege, at vores retoriske adfærd er selektiv og vores retorisk tækning er psykologisk
(McCroskey 2006, 80).
Opfattelserne af, hvordan evalueringer af kandidater sker, placerer sig altså på et kontinuum.
Ideerne strækker sig fra, at informationsbearbejdningen er noget, der sker i fuld bevidsthed, til at det
er noget, der sker ”in the dark”. Her placerer ideen om kognitive skemaer sig i midten af det
kontinuum.

Hvordan bør man undersøge
kandidatevalueringer?
Jeg har her gennemgået to psykologiske forklaringsmodeller, der hver især beskriver to muligheder
for, hvordan vælgerens evaluering af en politiske kandidat foregår: motiveret ræsonnering og
kognitive skemaer.
Ifølge teorien om motiveret ræsonnering kan evalueringen af kandidater observeres på et enstrenget
barometer. Vi har en god eller dårlig fornemmelse af en politisk kandidat, men det er svært at
observere empirisk, hvad den fornemmelse bunder i. Vores følelser er direkte koblet til vores
kognition således at ved bare at tænke på en person, aktiverer vi vores følelser omkring denne
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person. Vores evaluering er ”automatiseret”.
En anden teoretiske forståelse påpeger – i god overensstemmelse med den konventionelle retoriske
forståelse af etos – at denne evaluering foregår over en række relevant begrænsede
evalueringskriterier. Her hjælper kognitive skemaer med at træffe fornuftige beslutninger. Men en
skematisk evaluering af politiske kandidater ikke kan være 100 % bevidst, selvom den vurderer
kandidater på normativt set rationelle kriterier. Vi vil have svært ved at opdatere evalueringerne i
vores skemaer, når de først er dannet.
Men hvordan omsætter jeg den viden til en undersøgelse af, hvordan vælgere evaluerer politiske
kandidater?
En operationel model for undersøgelsen af kandidatevalueringer
Særligt teorien om motiveret ræsonnering kan stille sig kritisk over for den dynamiske etos-forståelse, som
McCroskey foreslår. Hvor det hos McCroskey er ”accuracy goals”, der i sidste ende får os til at
skifte holdning, påpeger motiveret ræsonnering, at vores drive mod konsistens – vores ”partisan
goals” – oftest vinder.
Men hverken motiveret ræsonnering og kognitive skemaer benægter hovedpointen i den retoriske
etos-teori: Vores opfattelse af kilden til et stykke information påvirker vores overbevisning (HoffClausen, 2008 s. 29). Tværtimod. Spørgsmålet er i højere grad i hvor høj grad man kan observere
om bestemte elementer af den evaluering påvirker tolkningen af den information, de får.
Teorierne er også enige om, at publikum skal være fokus i undersøgelsen. Derfor er det publikum
eller vælgerne, der er objekt for empiriske undersøgelser hos både McCroskey (McCroskey 1966,
McCroskey og Young 1981, Teven & McCroskey 1996, McCroskey og Teven 1999, m.fl.), hos
teoretikere, der støtter teorien om kognitive skemaer (Fiske and Kinder 1981, Fiske 1986, Miller et
al. 1986, Kinder 1986, Bean og Mughan 1989, Bean 1993, Zaller 1992, Funk 1997) og hos
teoretikerne, der støtter teorien om motiveret ræsonnering (Taber Logde, 2000, 2006, 2013,
Redslawsk 2002, Slothuus & de Vreese, 2010).
De teorier, jeg har gennemgået, har grundlæggende et mere isokratisk udgangspunkt: De studerer
ikke etos i en tekst, men hvilket indtryk ”taleren” generelt har efterladt både med ord og handlinger.
Dermed virker teorierne ret enige om, at man – hvis man vil undersøge kandidatevalueringer på
retorisk vis – bør undersøge, hvordan 1) vælgeres opfattelse af en 2) politisk kandidat, 3) påvirker
vedkommendes overbevisning.
Et operationelt analysefokus for evalueringen af kandidater
Det er imidlertid ikke her, det teoretiske slag står. Så langt er både den empiriske retorik, teorien om
kognitive skemaer og teorien om motiveret ræsonnering enige.
Øksen ligger derimod begravet i striden om, hvorvidt vælgerne evaluerer konkrete karakteregenskaber
ved kandidaten, eller om al tænkning omkring kandidaten bare er ”farvet” af en generel grundaffekt
over for politikeren. Her tager jeg som retoriker det udgangspunkt, at vælgeren vægter konkrete
egenskaber ved politikeren – men jeg ønsker at teste, om jeg også kan finde empirisk hjemmel for at
sige, at det er rigtigt.
Derfor mener jeg, at hvis man skal undersøge, hvilke karakteregenskaber politiske kandidater skal
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besidde for at fungere persuasivt over for vælgerne, skal man undersøge, hvilke karakteregenskaber
hos en kandidat, som er afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten.
Udgangspunktet for min analyse bliver derfor, at politiske kandidater derfor bør vejes på ”vælgerens
evaluering af de karakteregenskaber hos en kandidat, som er afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra
kandidaten”. Den evaluering vil jeg definere som kandidatens ”kandidat-etos”.
Kandidat-etos er: vælgerens evaluering af de karakteregenskaber hos en kandidat, som er
afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten
Hvilke karakteregenskaber?
Rent praktisk kan man ikke teste et uendeligt batteri af mulige karakteregenskaber hos en kandidat. Før
jeg starter på analysen, bør jeg derfor forsøge at komme nærmere en bruttoliste af
karakteregenskaber, som potentielt kan være afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra
kandidaten.
Derfor vil jeg forsøge at liste de karakteregenskaber op, som både vælgeradfærdsforskning og
retorikken har foreslået som vigtige karakteregenskaber. Dem vil jeg teste mod hinanden og undersøge,
om der er empirisk hjemmel for at sige, at de er reelle, selvstændige evalueringskriterier for
vælgeren.
For at være tro mod både retorikken (McCroskey 1979, 1981, 1991) og teorien om kognitive
skemaer (Miller et al. 1986, Orh & Oscarsson 2011) vil jeg forsøge at identificere en kvalificeret liste
af mere substantielle karakteregenskaber frem for at forsøge at finde en komplet række af aspekter ved
et menneske, som kan have indflydelse på tolkningen af information fra vedkommende (McCroskey
& Young 1979 & 1981).
Her forstår jeg substantielle karakterdimensioner som de egenskaber, der giver en indikation på
politikerens evne til at udmærke sig i deres politiske virke (Stubager & So, 2014) med den risiko for,
at min tolkning af, hvad der er relevante egenskaber, kan blive for snæver (Funk 1997). Det er
sådanne egenskaber, der skal udgøre bruttolisten af karakteregenskaber, som potentielt kan være
afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten

Hvilke kandidategenskaber er vigtige i
politik?
I vælgeradfærdsforskningen og den politiske psykologi har diskussionen om, hvilke
karakteregenskaber der er vigtigst for politikere, været vedholdende. Men generelt ligger de fleste af
de egenskaber, som vælgeradfærdsforskningen har udledt som vigtige, meget tæt på Aristoteles’ tre
etos-dyder.
Karakterdimensioner i vælgeradfærdsforskningen
Kinder, Peters, Abelson og Fiske udviklede i 1980 modellen, der stadig bruges i den amerikanske
valgundersøgelse til at undersøge betydningen og evalueringen af forskellige karakteregenskaber ved
amerikanske præsidenter og præsidentkandidater. Forskerne konkluderede, at den ideelle præsident
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blandt amerikanske vælgere ses som ”honest”, ”knowledgeable” og ”open-minded”. I 1986 genformulerede
Kinder også sin initiale konklusion og argumenterede for, at: ”President personal qualities is organized in
terms of four key demands: competence, leadership, integrity, and empathy.” (Kinder 1986, s. 253)
Miller et al. (1986) fandt fem dimensioner, som vælgerne evaluerer efter: ”competence”,”integrity”,
”reliability” og ”charisma”. Den femte dimension døbte Miller ”personal”, og her samlede man ytringer
om eksempelvis personens udseende, alder, smil og måde at tale på (Miller et al, 1986 s. 528). Miller
viste, at det var de første fire kategorier, der havde den største sammenhæng med stemmeafgivelsen.
Miller kaldte disse kriterier for performancerelevante evalueringskriterier og tog dette som et tegn på rationel
vælgeradfærd. Popkin (1991) påpeger med samme tillid til vælgernes kognitive formåen at
vurderingen af kompetence kan tjene som en vigtig kognitiv smutvej – en heuristik – til at vurdere, om
en kandidat kan levere kollektive resultater i sin regeringsperiode (Popkin 1991).
Bean konkluderede i 1993 – med udgangspunkt i valg i partidominerede valgsystemer (Australien &
New Zealand) – at de kategorier, som vælgerne evaluerede kandidaterne efter, efter sigende skulle
være fire: ”competence”, ”integrity”, ”strenght” og ”harmony”.
Vælgeradfærd og affektiv kompetence
I vælgeradfærdsforskningen har betydningen af kandidaternes affektive kompetence været mere
usikker. Ifølge Funk blev ”sociability” eller ”warmth” negligeret som relevant karakteregenskab i den
første forskning i candidate traits på trods af, at politiske iagttagere ofte påpegede denne egenskabs
vigtighed for parlamentarisk succes (Funk 1997, s. 678). Med udgangspunkt i en komparativ
gennemgang af de sidste 30 års valg i hhv. USA, Sverige og Australien fandt Orh og Oscarson
lignende opbakning til vigtigheden af mere affektive kompetencer i særlig amerikanske valg: ”What
may appear as surprising if compared with the conventional empirical wisdom is our finding that – overall –
"empathy” is a stronger determinant of a leaders overall judgement of ”trustworthiness” (Orh & Oscarsson 2011,
s. 202).
I en dansk sammenhæng har forskere kun for nyligt inddraget karakteregenskaber ved partilederne i
deres undersøgelser af danske vælgeres vælgeradfærd. Siden 2005 har den danske valgundersøgelse
spurgt til forskellige karakteregenskaber. Fx er vælgeren blevet bedt om at vurdere, om kandidaten
har lederkompetencer, forstået som, at kandidaten ”har stor viden”, er ”handlekraftig” eller ”er egnet til at
være statsminister”. Man har spurgt til forskellige aspekter af kandidatens troværdighed eller integritet,
forstået som om, kandidaten er ”troværdig”, ”pålidelig”, og om personen ”oprigtigt mener, hvad han siger”.
Man har også spurgt til kandidatens mere affektive kompetencer; om kandidaten er ”sympatisk” og
”ved, hvad almindelige mennesker mener og tænker”. Desuden har man spurgt til aspekter omkring
kandidatens udstråling eller ”karisma”; om kandidaten er ”inspirerende” og ”taler, så almindelige mennesker
kan forstå det” (Valgprojektet 2005, 2007). Men forskningen i disse data har været begrænset
(Stubager & So 2014).5
Karakterdimensioner i moderne retorisk forskning
I den retoriske tradition har flere forskere forsøgt at udfordre og teste Aristoteles’ klassiske tredeling
af etos-begrebet i fronesis, eunoia og arete med mere med såkaldt faktoranalyse (Hovland et al., 1953,
Barlo, Lehmert & Mertz 1961, McCroskey 1966, McCroskey & Teven 1999, Hansen og Kock,
2001).
På den baggrund fandt Hovland, Irving og Kelley i 1953 opbakning til, at Aristoteles havde ret i sin
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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antagelse. De tre psykologer definerede relevante karakteregenskaber i en persuasiv sammenhæng
som ”expertness, trustwothiness, and intention towards the receiver” (Hovland, Irving og Kelley , 1953). Men
også andre dimensioner blev fundet, fx ”ekstroverthed”, ”følelsesmæssig kontrol” og
”venskabelighed” (McCroskey, 2006 s. 101).
Senere har der på baggrund af flere faktoranalyser af etos været rimelig stor enig om – i hvert fald
blandt forskere i den mere empiriske retoriske tradition – at særligt to af Aristoteles’ underbegreber
var gangbare. Dette har gjaldt ”arete”-dimensionen og ”fronesis”-dimensionen (McCroskey 1966,
McCroskey 1992a).
Derimod har eksistensberettigelsen for Aristoteles’ tredje klassiske dimension ”eunoia” været mere
omdiskuteret inden for retorikken. Flere forskere påpegede i 50’erne og 60’erne, at ”eunoia”dimensionen faldt ind under de to andre dimensioner, og dermed var der ikke empirisk grundlag for
at sige, at denne dimension havde samme teoretisk eller konceptuelle eksistensberettigelse som de
andre (McCroskey 1966).
Senere er den retoriske forsknings negligering af ”eunoia”-dimensionen blevet kritiseret. Ifølge andre
forskere er det forkert at afskrive eunoia som en selvstændig del af etos. ”Eunoia”-dimensionen er
forskningsmæssigt ”skrumpet ind” som et produkt af, at faktoranalyser ikke kunne isolere en
selvstændig dimension (McCroskey 1966). Men dette er sket alene på grund af problemer med at
måle dimensionen korrekt, tolke resultaterne korrekt og en manglende evne til at forstå begrebet
korrekt (Teven & McCroskey, 1996).
Hvad er eunoia?
Hvordan skal man så forstå det antikke græske begreb? Videnskabelige udredninger og diskussioner
af begrebet er relativt sparsomme i den retoriske teori og de beslægtede videnskabelige traditioner.
I den danske oversættelse af Aristoteles’ Retorik oversætter Thure Hastrup ”eunoia” som ”velvilje”,
hvilket også er tilfældet i de fleste andre danske oversættelser. I flere antikke eksempler forstås denne
”velvilje” næsten transaktionistisk som i forbindelse med at give en ”gave”. Således kan man udvise
”velvilje” over for ”folket” (demos), eller at ”hellenerne” kunne vise velvilje over for andre folk
(Liddell & Scott, 1940 sv. ’eunoia’ s. 723). Denne forståelse af ”eunoia” minder om McCroskeys
udlægning af reward power: ”A source’s reward power is based on the receiver’s perception that he or she can be
rewarded by the source for conforming to the source’s influence” (McCroskey 2006 s. 102 – for uddybelse af
reward power se Raven & French, 1959).
Men læser man Aristoteles tættere, virker det ikke som om, eunoia har et rent ”transaktionistisk”
fundament. Derimod peger Aristoteles på en socialpsykologisk funktion af eunoia: Eunoia er afgørende
i tolkningen af den information, man får. Dette er fordi, hvis fx en taler ikke opfattes som havende
eunoia, kan man mistænke vedkommende for ikke at give os de bedste råd (Aristoteles 1991, s. 112)
og generelt ikke ville os det bedste. ”The person who has arete and phronesis is not necessarily friendly towards
everyone”, forklarer Garver (Garver 1994, s. 110).
Eunoia minder derimod om philia – venskab: ”Velvilje ligner venskab, men er ikke det samme”, forklarer
Aristoteles. ”Velvilje synes at være en begyndelse på venskab” (Aristoteles 2000, s. 226). En ven er ifølge
Aristoteles ”den, som vil og gør det gode eller det, der ligner, for en andens skyld, eller den, der vil være og leve
sammen med en ven for dennes skyld (…), som vælger det samme som en selv, eller den, som deler sin vens smerte og
glæde” (Aristoteles 2000, s. 224).
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Jeg mener på den baggrund, at man kan forstå en person, som udviser ”eunoia”, som en person, der
bekymrer sig om os, som forstår vores situation, og som forstår vores følelser. Eunoia udtrykker på den måde en
(vel)vilje til at prøve at forstå dig eller en vilje til at sætte sig i dit sted og ville dig det vel.
”The caring construct”
Ved at gå lidt ad samme fortolkningsmæssige vej har Teven & McCroskey udviklet et formativt
indeks for eunoia-dimensionen (Teven & McCroskey, 1996), der danner en selvstændig faktor i
retoriske forskeres faktoranalyse (McCroskey & Teven, 1999). McCroskey og Teven udvikler
indekset ved at studere elevers evaluering af undervisere. Her er elevernes tilbøjelighed til at lære, til
at evaluere kurset positivt og til at ville deltage i et nyt kursus med samme underviser i høj grad
afhængigt af, om de opfatter underviseren som ”caring” (Teven & McCroskey 1996, McCroskey &
Teven 1999). De to forskere fremhæver tre elementer som afgørende for, at studerende opfatter
deres underviser som ”caring” (McCroskey & Teven 1999, s. 92).
1) Man skal vise empati - forstået som evnen til at kunne se situationen fra en anden persons
synspunkt og føle det samme, som de føler omkring den.
2) Man skal vise forståelse - forstået som evnen til at begribe en anden persons ideer, følelser og
behov.
3) Man skal vise responsivitet - som udvises, når man opfatter, at læreren reagerer hurtigt på
elevens problemer, når læreren viser opmærksomhed, og når læreren lytter til, hvad eleven
har at sige.
Hos McCroskey skaber de tre ting ”goodwill” eller eunoia, om man vil. Derfor bliver etos hos
McCroskey (igen) en multidimensionel konstruktion sammensat af tre overordnede attituder, der
ligner Aristoteles’: vores opfattelse af kildens kompetence, vores opfattelse af kildens troværdighed og
vores opfattelse af, i hvor høj grad kilden bekymrer sig om os. Tre dimensioner, der korresponderer
med Aristoteles’ fronesis, arete og eunoia. McCroskey konkluderer, at alle tre dyder bidrager til en
overordnet ”source credibility” (McCroskey & Teven, 1999).
McCroskeys konceptuelle konklusion er dog blevet kritiseret af bl.a. danske forskere (Hansen &
Kock) for at forstå ”troværdighed” eller ”credibility” som slutproduktet eller som synonyme til etos –
altså det, som fronesis, eunoia og arete danner til sammen. I stedet påpeger de danske forskere, at
”troværdighed” kun er en del af den overordnede evalueringen af kandidaten – ikke produktet. På
samme måde kunne man kritisere andre målinger af politikere, der forsøger at summere alt op til at
handle om ”troværdighed”. Andre karakteregenskaber, kan også være vigtige.
Hansen og Kock udleder selv de vigtigste faktorer i evalueringen af offentlige talspersoner til at være
hhv. ”troværdighed” (men som en underdel i vurderingen, hvor McCroskey ser det som det samlede
hele), ”karisma” samt en tredje faktor med en mindre forklaringsværdi, som forfatterne kalder ”oneof-us”-dimensionen (Hansen & Kock 2001, s. 322).
TNS Gallup har på baggrund af Hansen og Kock (2001) undersøgt, om de samme dimensioner
dannes, når man undersøger en større dansk population (TNS Gallup 2012). Det gør de. Derfor
udgør Hansen og Kocks to mest potente dimensioner – troværdighed og karisma – i dag grundlaget
for bl.a. Berlingskes undersøgelser af fremtrædende danske politikere (TNS Gallup, 2012) – som dog
beregnes med en mere forsimplet metode med færre spørgsmål end de to forskeres oprindelige
metode. Men det er forskernes spørgsmål og parametre, der genanvendes.
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Syntese af karakterdimensioner: et retorisk kandidatskema?
Gennem diskussionen af forskningen i ”etos” og ”candidate traits” synes der altså at tegne sig en
liste af karakteregenskaber, som går igen, og som en række af forskere har identificeret som
relevante evalueringskriterier for både talere og politikere. Selvom nogle af karakteregenskaberne er
blandet sammen eller fremstår med alternative betegnelser, mener jeg, man kan summere en liste
på fire karakterdimensioner, som man bør teste som de karakteregenskaber hos en kandidat, som er afgørende
for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten.
De er:
- Kompetence, ofte også forstået som, at personen ved meget om det, personen beskæftiger sig med,
eller viser kognitiv kompetence som intelligens, der tyder på gode lederevner.
- Troværdighed forstået enten som troværdighed skabt af, at kilden har stor integritet, eller troværdighed,
som er skabt af, at kilden har en stor viden om det, vedkommende taler om – altså som en afspejling
af kompetence.
- Karisma forstået som, at personen er ekstrovert, viser udstråling, skiller sig ud og virker passioneret
omkring sin politik.
Desuden synes der at være en ikke-entydig tendens til, at en fjerde karakteregenskab også kan have
en betydning. Dette gælder en mere affektiv kompetence, som jeg sammenfatter med det retorisk set
originale begreb:
- Eunoia, forstået som, at personen er empatisk, forstående og responsiv.

Karakteregenskabernes universalitet og
variation: Dynamisk kandidat-etos
Ved at studere litteraturen om etos eller candidate traits finder man desuden to interessante mønstre,
som man kan beskrive som hhv. universalitet og variation.
Universalitet
Man kan se, at et relativt begrænset antal kandidategenskaber går igen – Bean opsummerer: ”[I]t
seems fair to say, that there is a considerable amount of constistency in the main kinds of leadership qualities perceived
by survey respondents across different political leaders and different political systems and in different time periods”
(Bean, 1993 s. 117). Disse karakteregenskaber synes stadig at være konceptuelt meget tæt på
Aristoteles’ fronesis og arete og i noget grad ”eunoia”.
Men vigtigheden af disse karakteregenskaber kan variere. Det kan ske ift. tre variationsfaktorer. De
har næsten funktionen som ”termostater”, der synes at skrue op for betydningen af den ene faktor,
men ned for den anden:
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1) Geografisk variation på tværs af valgsystemer
Har vælgeren fokus rettet mod et lille antal politiske kandidater - som det er tilfældet i et
”præsidentielt” valgsystem - vil vælgerne granske kandidaternes personlige egenskaber grundigere
og evt. inddrage en bredere række kriterier, end det er tilfældet i partibaserede valgsystemer som fx
det danske: ”Leaders in party-dominated systems might thus primarily be evaluated in terms of integrity or their
empathy, trais which can plausibly only be related to the leader as a person not to political issues or to the parti
domain” (Orh & Oscarsson s. 191). Også Stubager påpeger, at valgsystemet er afgørende for, hvilke
karakteregenskaber vælgerne vælger at evaluere (Stubager & So 2014).
2) Heterogenitet i vælgergrupper
En del litteratur viser, at forskellige vælgergrupper kan lægge forskellig vægt på evalueringer af
politiske kandidater og forskellig vægt på forskellige karakteregenskaber.
Ideologi: Vælgerens ideologi kan påvirke hvilke karaktertræk, han mener er vigtige.
Venstreorienterede vælgere foretrækker kandidater, der viser ”medfølelse”, mens højreorienterede
vælgere foretrækker kandidater, der viser ”stærkt lederskab” (Laustesen 2013, s. 22-23). Desuden
bruger ideologisk moderate vælgere bruger i højere grad politiske ledere som styringsredskab for
deres politiske adfærd (Stubager & So 2014, Bartle 2005).
Uddannelse: Uddannelse kan være afgørende for, hvilke karakteregenskaber vælgerne tillægger størst
vægt: ”One way to summarize these differences is to say that the less-well-educated yearn for a president who will be
an exemplary friend, while the less well-educated favor more a president who will be an exemplary manager.”
(Kinder et al, 1980, 320). Miller (1986) påpeger også uddannelse som en termostat dog med en
anden pointe. Veluddannede, mener Miller, dømmer nemlig i højere grad på baggrund af rationelle
“performance-relaterede”, mens lavt uddannede også bruger mere “irrationelle”, personlige
evalueringskriterier (Miller et al. 1986, s. 530).
Grad af politisk viden og interesse: Viden om politiske forhold og interesse for politiske forhold kan skrue
op og ned for, om vælgere interesserer sig for partiledernes karakteregenskaber. Vælgere med høj og
lav grad af politisk viden og interesse bruger forskellige heuristikker eller ”tommelfingerregler”, når de
skal agere i en politisk sammenhæng (Bartle 2005 s. 655 og Stubager & So 2014, s. 29). Funk (1997)
påpeger, at personer med høj grad af politisk viden og interesse ofte lettere skelner mellem
forskellige karakteregenskaber hos politiske kandidater.
Beskrivelsen af de vælgere, for hvem evalueringen kvaliteten af politiske kandidater er vigtigst, lader
til at stemme ret godt med Andersen og Borres beskrivelse af de vælgere, som ved folketingsvalget i
2005 stemte ud fra deres vurdering af politiske kandidater (Andersen & Borre, 2007).
3) Konteksten
Litteraturen påpeger også, at forskellige evalueringskriterier også opnår forskellig vigtighed over tid
og som produkt af mere idiosynkratiske forhold.
Den politiske kontekst er afgørende for, hvilke karakteregenskaber vælgerne vægter vigtigst (Miller et al.
1986, s. 529). De umiddelbare problemer, landet står over for, påvirker vores ide om, hvilken
politiker ”vi har brug for” (Lausten 2013 s. 13). Således kan forskellige historiske fænomener gøre, at
nogle karakteregenskaber bliver vigtigere for os end andre (Miller et al. 1986, s. 535). Man kan
kalde den type af kontekstuel påvirkning for behovs-kontekstualitet.
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Vurderingen af den siddende eller afgående politiske leders karakteregenskaber kan også skrue op
og ned for de standarder, vælgerne dømmer efter. Således kan mediernes dækning af
statsministerkandidaternes personlighed være med til at forme vores opfattelse af vores politikerideal
(Miller el al. 1986, s. 523) ved at fokusere på det, som kandidaterne ikke har. Har den siddende
statsminister udvist en udtalt grad af manglende kompetence, bliver vurderingen af kompetence vigtig for
vælgerne næste gang, de skal vurdere en kandidat. Man kan sige, at vælgernes erfaring med
forgangne folkelige ledere påvirker politikeridealet.
Som retoriker kunne man påpege, at denne variation minder om et foranderligt politikerideal, som
lægger sig tæt op ad den sociale, isokratiske forståelse af etos. At idealet afspejler forskellige socialt
acceptable måder at handle på i bestemte grupper.
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Analyse
Jeg har nu diskuteret følgende: Kan teori og metoder fra hhv. vælgeradfærdsforskning og retorik
befrugte hinanden, og kan den retoriske forståelse af vælgernes kognitive processer omkring
kandidatevalueringer underbygges med en socialpsykologisk forklaringsmodel? På baggrund af
diskussionen har jeg forsøgt at definere et analysebegreb, der kan hjælpe os med at forstå, hvordan
danske vælgere evaluerer politiske kandidater: kandidatetos. Derudover har jeg forsøgt at udvikle en
bruttoliste over karakteregenskaber, som politiske kandidater ifølge teorien skal besidde for at
fungere persuasive overfor vælgerne.
Jeg vil i analysen spørge til følgende: Er kandidat-etos et operationelt analysebegreb, der kan hjælpe
os med at forstå, hvordan danske vælgere evaluerer politiske kandidater? For det andet: Kan den
retoriske forståelse af vælgernes kognitive processer omkring kandidatevalueringer underbygges?
Foregår evalueringen af politikere over et begrænset antal evalueringskriterier i et ”skema”?
Analysen resultater skal lede frem til en diskussion af opgavens overordnede spørgsmål: Har et vi
har et retvisende billede af, hvilke karakteregenskaber politiske kandidater skal besidde for at
fungere persuasive overfor vælgerne.
I min diskussionen vil jeg sammenligne mine resultaterne med de parametre som bruges i Berlingske
troværdighedsundersøgelser. De parametre er oprindeligt ikke udledt af Berlingske og TNS Gallup
men af professor, Flemming Hansen, og professor, Christian Kock (2001) (TNS Gallup 2012, s. 6).
Dermed mener jeg, at det rigtige akademiske diskussions bør foregå mellem mine resultater og
resultaterne af Hansen og Kock (2001). Desuden er Hansen og Kock (2001) det bedst
sammenlignelige danske, kvantitative og retoriske studie af evalueringen af politiske kandidater.

Hypoteser
For at operationalisere min undersøgelse opstiller jeg følgende tre hypoteser her i afsnittet:
H1: Vælgerne vil være mest tilbøjelige til at acceptere udsagnet fra den politiske kandidat, som får
den højeste evaluering af de fire substantielle karakterdimensioner, jeg udledte i teoridiskussionen af
forskning i etos og ”candidate traits”: Troværdighed, kompetence, karisma og eunoia.
H2: Der vil være en statistisk signifikant sammenhæng mellem svarpersonernes evaluering af en
politisk kandidat på de fire karakterdimensioner og i hvor høj grad de er enige i den information, de
får. Jo bedre evaluering, jo mere tilbøjelig til at tolke information positivt. Altså: Troværdighed,
kompetence, karisma og eunoia repræsenterer karakteregenskaber, som er afgørende for, hvordan vælgeren
tolker information fra kandidaten.
H3: Vælgerne vil evaluere kandidaternes karakter ”skematisk”. Altså: Den tilgang vi har til at
studere vælgerevalueringer af kandidater i retorikken, kan underbygges. En politisk kandidat
evalueres flerdimensionelt over en række forskellige karakteregenskaber.
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Indsamling af data
Jeg vil gerne undersøge en større gruppe vælgere, der kan give et statistisk signifikant resultat af min
undersøgelser. Derfor mener jeg, at en spørgeskemaundersøgelse er den mest rigtige måde at gå til
veje på.
For det første vil en spørgeskemaundersøgelse sørge for, at jeg har et sammenligneligt grundlag for at
undersøge kandidat-etos, da alle respondenter evaluerer kandidaterne ud fra de samme kriterier.
For det andet passer en spørgeskemaundersøgelse den etos-forståelse, som min definition af kandidatetos forsøger at lægge op til. Jeg undersøger ikke etos som en sproglig konstruktion af karakter, men
som en generel evaluering af kandidaten. En evaluering, der er konstant og præget af mange former
for erfaringer med kandidaten, som foreslået af McCroskey (McCroskey 2006). Dermed er
undersøgelsen også kun et øjebliksbillede af evalueringen af kandidaterne.
For det tredje tillader en spørgeskemaundersøgelse, at jeg efterfølgende kan diskutere undersøgelsens
resultater op mod en del af den eksisterende forskning på området. Således er andre lignende
retoriske undersøgelser udført med spørgeskemaer (McCroskey & Teven 1999, Hansen & Kock
2001).

Valg af respondenter
På et område ønsker jeg dog at differentiere undersøgelsen. Med inspiration fra den del af
litteraturen, som indikerer, at der formentlig er en del dynamik i mit ”politikerideal”, vil jeg gerne
undersøge en lidt anderledes gruppe respondenter end dem, som er blevet brugt som respondenter i
lignende undersøgelser, som er universitetsstuderende (McCroskey & Teven 1999, Hansen & Kock
2001).
Derfor består min gruppe af respondenter af 148 tilfældigt udvalgte personer fra Lollands største by,
Nakskov.6
Svarpersonerne er kontaktet ”face-to-face” foran supermarkeder i Nakskov i perioden 8. juli til 11.
juli 2014. De bliver spurgt, ”om de har lyst til at hjælpe med en skoleopgave, der handler om, hvad
man synes om nogle politikere”. Svarpersonerne får at vide, at deltagelsen er anonym. 155 personer
har svaret på spørgeskemaet. 148 besvarelser er medtaget, da en del af spørgeskemaerne var så
mangelfuldt udfyldt, at de ikke kunne anvendes.
Om gruppen af respondenter
I de undersøgelser, som dette speciale skriver sig op imod, er der ikke i særlig udstrakt grad redegjort
for den demografiske og politiske sammensætning af respondentgruppen på trods af, at dette kan
have betydning for resultaterne (Kinder et al, 1980, Miller et al. 1986, Kinder 1986, Funk 1997,
Bartle 2005, Orh & Oscarsson 2011, Laustsen 2013, Stubager & So 2014). Men da det kan have
betydning, mener jeg det er rigtigst kort at redegøre for sammensætningen af respondenter.
For at give undersøgelsen den størst mulige gennemsigtighed sammenligner jeg gruppens
sammensætning med grupper fra lignende undersøgelser (Hansen og Kock 2001), der hvor der
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
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Se evt. spørgeskemaernes udformning i Appendix Del 4: Spørgeskemaer
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findes data. Jeg sammenligner derfor min respondentgruppe med respondentgruppen fra
Valgprojektet 2011 (N=2078) og data fra Danmarks Statistik de steder, hvor jeg ikke har adgang til
oplysninger om respondentgruppen fra Hansen og Kock (2001).
Politisk observans
Respondenternes ideologiske observans fremgår ikke af Hansen og Kock (2001). Men min
respondentgruppe er ideologisk set noget mere neutral end gruppen af respondenter, som er blevet
brugt i Valgprojektet 2011 (Valgprojektet 2011)7. I min gruppe opfatter 29,8% sig som ideologisk
neutrale8. Det tal er 16,8% i Valgundersøgelsen 2011 (Valgprojektet 2011). Desuden er min gruppe
af svarpersoner en smule mere venstreorienteret end populationen i Valgprojektet. I min gruppe
placerer 37,8 % sig som venstreorienterede, mens 32,3 % placerer sig selv ”til højre for midten”. I
Valgprojektets respondentgruppe befinder 31,8 % sig til venstre for midten, 41,3 % til højre for
midten.
Respondenternes partivalg fremgår ikke af Hansen & Kock, selvom det må forventes at påvirke
deres vurdering af enkelte politiske kandidater (Goul Andersen 1995, Andersen & Borre 2003). I
min respondentgruppe afspejles den moderate ideologiske observans i gruppens forventede
vælgeradfærd. Her er der ”dødt løb” mellem røde og blå partier. 41,9 % ville stemme på partier i
rød blok. 42,69 % ville stemme på partier i blå blok. Omkring 15 % af svarpersonerne ved enten
ikke, hvad de vil stemme, eller ønsker ikke at oplyse det.
Gruppens uddannelsesmæssige baggrund er også noget bredere end fx svarpersonerne hos Hansen
og Kock (2001), hvor alle respondenterne må forventes at være i gang med en lang videregående
uddannelse. Blandt mine svarpersoner er 37,59 % i gang eller har gennemført en
erhvervsuddannelse. Landsgennemsnittet er omkring 31,5 %. I respondentgruppen har 42,27%
gennemført en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Det gælder cirka 17 % af den
samlede danske befolkning. 17,08 % af svargruppen er i gang med eller har gennemført en lang
videregående uddannelse. 9% af befolkningen har gennemført en videregående uddannelse
(Danmarks Statistik, 2014). Gruppens uddannelsesmæssige sammensætning stemmer dermed ikke
helt overens med den gennemsnitlige danske befolkning. Den har en bredere uddannelsesmæssig
fordeling end Hansen og Kock (2001) og McCroskey & Teven (1999), hvor 100 % af
svarpersonerne må forventes at være i gang med en videregående uddannelse, men en mindre
repræsentativ fordeling, end hvad der må forventes af TNS Gallup (TNS Gallup 2012).
En politisk interessant gruppe
Desuden repræsenterer gruppen af svarpersoner et lille udsnit af en politisk interessant gruppe.
Blandt respondenterne er socialdemokraterne er gået tilbage i popularitet, mens DF er gået frem9.
Netop forholdet mellem DF og S er i en vælgermæssig sammenhæng utroligt interessant, da det er
”de vælgere, der er i spil mellem de to blokke. Det er dér, man kan vinde eller tabe” (Søndergaard & Brandstrup,
2014b). Svargruppen afspejler en blokoverskridende tendens, der kan ses i hele befolkningen, hvor
DF opnår en højere tilslutning, mens S går tilbage (jf. Berlingske Barometer, 2014). Gruppen
(N=148) er dog noget mindre end de cirka 1000 personer, der normalt bruges i meningsmålinger
for at opnå et resultat, der kan sammenlignes med resten af befolkningen. !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Se evt. Appendix Del 3: Nøgletal for respondentgruppen
Respondenterne har svaret på spørgsmålet: ”I politik taler man ofte om højre og venstre. Hvor vil du placere dig på den skala?”
Respondenterne præsenteres for en skala fra 1-10, hvor 1 er mest til venstre og 10 er mest til højre. 29,8% har sat kryds i
den helt neutrale værdi, 5. Se evt. Appendix Del 4: Spørgeskema
9 Se evt. Appendix Del 3: Nøgletal for respondentgruppen.!
7
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Design af spørgeskema
Spørgeskemaet indeholder 26 spørgsmål. Størstedelen af spørgsmålene relaterer sig til
svarpersonens vurdering af, om en række udsagn passer på kandidaten. To spørgsmål beder
svarpersonen tage stilling til to citater udtalt af hver af kandidaterne.10
Desuden beder spørgeskemaet svarpersonerne om at svare på et spørgsmål, som jeg gerne vil
kontrollere, om påvirker deres svar. Dette gælder fx deres alder, køn, ideologi, ”hvilket parti de
stemte på ved sidste folketingsvalg”, ”hvilket parti de ville stemme på, hvis der var valg i morgen” og
deres uddannelse.
Valg af kandidater, der skal undersøges
Af omfangsmæssige grunde er det ikke muligt at undersøge vælgernes holdning til samtlige politikere
i Danmark. Derfor beder jeg respondenterne evaluere to partiledere, Kristian Thulesen Dahl og
Helle Thorning Schmidt.
Politiske journalister har i høj grad interesseret sig for styrkeforholdet mellem Helle ThorningSchmidt Lars Løkke Rasmussen, når det gjaldt statsministerposten (se fx Søndergaard & Brandstrup
2014a, Andersen 2014a). Men de fleste af disse senere målinger af de to statsministerkandidater har
dog måttet konkludere, at en stor andel af vælgerne faktisk foretrækker en anden end en af de to
(senest 34 % i Børsen, Søndergaard & Brandstrup 2014a).
Denne undersøgelser inddrager en partileder, som – på trods af, at han ikke er statsministerkandidat
– fylder meget i både mediebilledet og det parlamentariske spil. Alligevel er han ikke lige så ofte
blevet vejet lige så grundigt op imod statsministeren som Lars Løkke Rasmussen.
Karakterdimensioner
Jeg beder svarpersonerne om at evaluere 16 udsagn om kandidaten. Udsagnene er udledt fra min
diskussion af teori om etos og ”candidate traits”. Jeg spørger derfor om kandidatens:
(1) kompetence, her forstået som, om vælgerne synes politikeren:
M Virker som en intelligent person
M Er godt egnet til at være statsminister
M Har meget erfaring
M Er god til at få sin politik gennemført.
(2) troværdighed,11 her forstået som, om vælgerne synes om politikeren:
M Virker som en pålidelig person
M Virker som en, der oprigtigt mener, hvad personen siger
M Virker troværdig
M Virker som et godt og ærlig menneske.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Spørgeskemaer til begge grupper kan ses i Appendix Del 4: Spørgeskema
For at undgå en teoretisk sløring af begreberne undersøger jeg altså troværdighed og kompetence hver for sig. Jeg
undersøger en forståelse af begrebet troværdighed, som minder om begrebet integritet og dermed også ligger tættere på
Aristoteles’ arrete (gode moralske egenskaber). Jeg undersøger kompetence i en forståelse, der har fokus på personlige,
faglige kundskaber og dermed også ligger tæt på Aristoteles’ fronesis (praktisk visdom).
10
11
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(3) karisma,12 her er forstået som, om vælgerne opfatter, at politikeren:
M Er en politiker, der skiller sig ud
M Er underholdende
M Har udstråling
M Virker passioneret omkring sin politik.
Desuden forventer jeg som McCroskey & Teven (1999) og Teven & McCroskey (1996), at ”eunoia”
er en relevant evalueringsdimension. Politikeren skal altså vise:
(4) eunoia, her forstået som, om vælgerne synes politikeren er;
M God til at forstå de problemer, almindelige mennesker oplever i deres hverdag
M Er en person, der forstår, hvordan almindelige mennesker tænker
M Lader til at være en person, der bekymrer sig om folk som mig
M Er god til at lytte til danskernes ønsker og behov.
Dette er altså min bruttoliste af karakteregenskaber, som, jeg forventer, kan være afgørende for, hvordan
vælgeren tolker information fra kandidaten.
Grunden til, at mine 16 udsagn er opstillet under de fire karakterdimensioner, er, at jeg forventer, at
de hver især måler en del af dimensionen. At kandidaten ”Virker som en intelligent person”, burde altså
bidrage til en positive evaluering af kandidatens overordnede kompetence – men kan ikke tegne hele
billedet af, om kandidaten er kompetent. Derfor har jeg forsøgt at finde fire udsagn, der kan give mig
en evaluering af en bredere kompetence-dimension og ligeledes med de andre dimensioner.
Værdier og kodning
Svarpersonerne bliver bedt om at svare på, ”hvor godt, de synes, de følgende ord eller sætninger beskriver
Kristian Thulesen Dahl og Helle Thorning Schmidt”. Svarmulighederne går fra ”passer meget godt”, ”passer
godt”, ”hverken eller”, ”passer dårligt”, ”passer meget dårligt”, og der gives en ”ved ikke”-mulighed. Svarene
kodes på en 5-trins Likert-skala.
Positive og negative ordvalg
Fremstillingen af karakteregenskaber adskiller sig fra McCroskey & Teven (1999) og Hansen &
Kock (2001) ved kun at fremstille positive udsagn og bede svarpersonerne om at indikere, hvor godt
de synes, det udsagn passer til politikeren. Modsat beder McCroskey svarpersonerne om at indikere,
om de synes, at personen, der undersøges, eksempelvis er mest ”ærlig” eller ”uærlig” (for
gennemgang, se McCroskey 2014).
Der er klar grund til, at den anden metode foretrækkes, som stammer fra evalueringer af lignende
metoder til at undersøge vælgernes kandidatevaluering i USA,. ANES (den amerikanske
valgundersøgelse) har i de fleste år brugt positive udsagn til at evaluere kandidaterne – dvs., at
svarpersonerne blev bedt om at svare på, hvor godt efterstræbelsesværdige udsagn passede på
kandidaten. Men i bl.a. 1980, 2000 og 2004 blev negative udsagn inddraget i undersøgelsen, og
disse udsagn gav mindre pålidelige resultater. Problemet var, ifølge forskerne bag, at negative
udgaver af positive udsagn ikke bliver direkte modsætninger til de positive udsagn (Prysby & Holian
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Med det udgangspunkt, at jeg vil teste mere substantielle karakteregenskaber, har jeg dog udeladt enkelte dimensioner
fundet af Hansen og Kock, som fx at personen er ”telegenetic”, ”extrovert”.!

!

38

2010, s. 10). Negative udsagn generelt er dårlige til at beskrive vælgernes evaluering af bestemte
karakteregenskaber (Kinder 1986, s. 246). De synes i stedet at blive en indikation på vælgerens
overordnede ”negativitet” mod en kandidat (Kinder 1986, s. 247). Positive udsagn beskriver altså de
teoretiske karakterdimensioner bedre end de negative.
Denne opgave ønsker ikke at kopiere tidligere undersøgelsers fejl og vil derfor tage de ovenstående
eksempler som argument for, at den bedste forståelse af vælgernes evalueringer af kandidater opnås
ved at fremstille positive udsagn for vælgerne.
Valg af citater
Svarpersonerne bliver bedt om at forholde sig til to politiske udtalelser fra de to kandidater:
M

”Der er ofte muligheder for at gøre tingene smartere på sundhedsområdet og dermed få det
samme eller mere for færre omkostninger”, udtalt af Kristian Thulesen Dahl til
www.denoffentlige.dk d. 2. april 2014 (Thulesen Dahl, 2014).

M

”Når borgeren bliver genoptrænet hjemme og ikke på hospitalet, så er det lettere for den
enkelte (…)”, udtalt af Helle Thorning-Schmidt i hendes tale til Folketingets afslutningsdebat d.
10. juni 2014. (Thorning Schmidt, 2014)

Svarpersonerne får ikke oplyst konteksten for udtalelsen, dvs., at de ved ikke, i hvilken sammenhæng
udtalelserne er faldet, og de ved ikke, hvad der er blevet sagt før eller efter.
Forskel på citater
Citaterne er en smule forskellige på to punkter. Kristian Thulesens citat er en ”non-kontroversiel”udtalelse, fordi den er politisk acceptabel på tværs af politiske partier i Folketinget. Det er en
sjældenhed, at man hører politiske partier argumentere for, at der sjældent er muligheder for at gøre
tingene smartere på sundhedsområdet og dermed få det samme eller mere for færre omkostninger.
Desuden har citatet et mere administrativt og borgerfjernt perspektiv. I mangel på bedre ord kalder
jeg dette citat for et ”konsensus”-citat, velvidende, at det er muligt at der findes politiker, der vil
kunne argumentere for, at der ”sjældent er muligheder for at gøre tingene smartere på sundhedsområdet og dermed
få det samme eller mere for færre omkostninger”.
Helle Thornings citat er en anelse mere kontroversielt. Det ligger umiddelbart ret lige for at
argumentere for, at patienter vil få en bedre genoptræning på hospitalerne under lægefaglig
vejledning end ”derhjemme”. Desuden har Thornings citat et mere borgernært perspektiv. I mangel
på bedre ord kalder jeg Helle Thornings citat for ”uenigheds”-citat. Det er umiddelbart ret nemt at
være uenig med Thorning.
Manipulation: rotation af citater
For at neutralisere påvirkningen af indhold og ordlyd i citaterne roterer jeg dem. En gruppe (N=64)
bliver præsenteret for citaterne, som de fremgår her, dvs. med den originale afsender. En anden
gruppe (N=83) bliver præsenteret for citaterne således, at den modsatte politiker udtaler citatet.13
Metoden med at rotere fx udtalelser for at undersøge, hvad effekten er af, at udtalelsen pludselig får
en anden afsender, er velanvendt i både psykologiske og politologiske studier (se fx Slothuus & de
Vreese, 2010).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13
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Se nøgletal for hver af grupperne i Appendix Del 3: Nøgletal for respondentgruppen.
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Gruppe 1 læser altså, at Kristian Thulesen Dahl udtaler: ”Der er ofte muligheder for at gøre tingene smartere
på sundhedsområdet og dermed få det samme eller mere for færre omkostninger”, og de læser Helle Thorning
udtale, at ”Når borgeren bliver genoptrænet hjemme og ikke på hospitalet, så er det lettere for den enkelte (…)”.
Gruppe 2 derimod læser at, Helle Thorning udtaler: ”Der er ofte muligheder for at gøre tingene smartere på
sundhedsområdet og dermed få det samme eller mere for færre omkostninger”, mens jeg lader Kristian Thulesen
Dahl udtale, at ”Når borgeren bliver genoptrænet hjemme og ikke på hospitalet, så er det lettere for den enkelte (…)”.
Hvis der ikke er nogen effekt af, hvem der udtaler citaterne, burde de to grupper af svarpersoner
have samme tilbøjelighed til acceptere citaterne uanset afsender. Men hvis der er det, vil jeg
undersøge hvorfor.

Analysens resultater
Hvordan evaluerede svarpersonerne de to kandidater:
Jeg har altså bedt 148 personer om at evaluere to udsagn af hhv. Helle Thorning-Schmidt (HTS) og
Kristian Thulesen Dahl (KTD) og evaluere 16 udsagn omkring dem.
Figur 1: Helle Thorning-Schmidts og Kristian Thulesen Dals
evaluering over 16 udsagn
Gennemsnitlig vurdering (skala 1-5)

4,5!
4!
3,5!

3,68!
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Helle Thorning

Kristian Thulesen Dahl

Figur 1: Helle Thorning-Schmidts og Kristian Thulesen Dals evaluering over 16 udsagn. Viser den
gennemsnitlig evaluering af hhv. Helle Thorning-Schmidt og Kristian Thulesen Dahl over mine
16 udsagn. Der er en signifikant forskel i respondenternes vurderede gennemsnit. P-værdien er
mindre end 0,001, og forskellen mellem vurdering af HTS og KTD er højsignifikant. For præcise
værdier se Appendix Del 1: Figurer, figur 1. De tynde, sorte ”error” bars indikerer et
konfidensinterval på 0.05. Det betyder, at vis ”error bars” ikke overlapper hinanden, kan man med
95% sikkerhed kan sige, at forskellen på vurderingen af kandidaterne ville være ens, selvom man
udvidede gruppen – HTS vurderes generelt lavere. (N=142)

Figur 1 viser den gennemsnitlige evaluering af, hvor godt svarpersonerne mener, de 16 udsagn
passer på de to kandidater. Svarene er kodet på en 5-trins Likert-skala, hvor 5 er ”passer meget
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godt”, 4 ”passer godt”, 3 ”hverken/eller”, 2 ”passer dårligt”, 1 ”passer meget dårligt”. Ved ikkebesvarelser er fjernet.
HTS får en gennemsnitlig score på 3,3 (N=148). KTD får en gennemsnitlig score på 3,68 (N=148),
som altså er højere end HTS. Svarpersonerne er altså generelt tilbøjelige til at sige, at de positive
udsagn ”passer godt” på KTD mere, end ”hverken/eller” passer på ham. Derimod er
gennemsnittet tættest på den neutrale værdi (3) for HTS.
Den positive evaluering af KTD virker er ikke enorm med et gennemsnit på 3,68, men den lille
skala kan også snyde øjet. Den overvejende positive evaluering ville kunne oversættes til en
evaluering af KTD på 74 ud af 100, hvis skalaen havde været større. Desuden er forskellen
signifikant. Der er altså en signifikant tendens til en mere positiv end neutral evaluering af KTD.
Figur 2: Evaluering af kandidaternes karakteregenskaber
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Figur 2: Evaluering af kandidaternes karakteregenskaber. Viser svar på spørgsmålene: ”Nu kommer der nogle
spørgsmål om to politikere. Jeg vil gerne høre, hvor godt du synes, de følgende ord eller sætninger beskriver Kristian Thulesen Dahl og
Helle Thorning-Schmidt? Svarene er kodet på en 5-trins Likert-skala, hvor 5 er ”passer meget godt”, 4 ”passer
godt”, 3 ”hverken/eller”, 2 ”passer dårligt”, 1 ”passer meget dårligt”. Ved ikke-besvarelser er fjernet.
Resultaterne er præsenteret med ”error bars”, der viser et konfidensinterval på 0,05 (Antal respondenter: HTS
N=140, KTD N=138).

Her kan jeg udlede, at der er en svag tendens til, at respondenterne synes, at de positive udsagn
passer på HTS og en lidt mere positiv tendens til, at svarpersonerne synes, de passer på KTD.14

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Det er muligt, at jeg kunne have fundet andre positive udsagn, som gav HTS en fordel over for KTD. Man kunne
med andre ord have fundet en anden gennemsnitlig evaluering, hvis man havde bedt svarpersonerne evaluere andre
egenskaber. Men andre egenskaber kunne også have resulteret i en dårligere vurdering af HTS. Derfor denne
formulering.!
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Figur 2 viser, hvor godt de enkelte fire teoretiske karakteregenskaber beskriver kandidaterne. Ikke
nok med, at KTD får en bedre overordnet evaluering, han slår HTS på vurderingen af samtlige
egenskaber.
Det er imidlertid kun på de teoretiske karakteregenskaber ”troværdighed” og ”eunoia”, at KTD’s
evaluering er signifikant bedre end HTS’. KTD er altså signifikant mere troværdig og viser en større
grad af ”eunoia” end HTS ifølge svarpersonerne.

H1: Er gode karakteregenskaber lig høj
overtalelsesevne?
Vurderingen af de to politikere er altså forskellig. Jeg undersøger nu, om det har en effekt på
svarpersonerne, hvem der udtaler citaterne. Figur 3 viser vælgernes tilbøjelighed til at acceptere
udsagn alt efter, hvilken kandidat der udtaler dem.

Gennemsnitlig enighed i udsagn (Skala 1-5)

Figur 3: Forskel på accept af citater
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Figur 3: Forskel på accept af citater. Viser svar på spørgsmålet: Kristian Thulesen Dahl/Helle Thorning-Scmidt har udtalt: Der er
ofte muligheder for at gøre tingene smartere på sundhedsområdet og dermed få det samme eller mere for færre omkostninger”. I hvor høj grad er
du enig i udsagnet? (Konsensuscitat) Og: Helle Thorning har udtalt/Kristian Thulesen Dahl har udtalt: ”Når borgeren bliver genoptrænet
hjemme og ikke på hospitalet, så er det lettere for den enkelte”. I hvor høj grad er du enig i udsagnet? Uenighedscitat: Svarene er kodet
på en 5-trins Likert-skala, hvor 5 er ”helt enig”, 4 ”i nogen grad enig”, 3 ”neutral”, 2 ”i nogen grad uenig”, 1 ”helt
uenig”. Ved ikke-besvarelser er fjernet. Resultaterne er præsenteret med error bars, der viser et konfidensinterval på 0,05.
(N=142).
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Længst til højre i figur 3 ser man svarpersonernes evaluering af mit ”konsensus”-citat (der
oprindeligt blev udtalt af KTD) alt efter, om det er KTD eller HTS, der står som afsender. Når
KTD står som afsender på citatet, er den gennemsnitlige ”accept” på 3,51 (N=64).
Når HTS udtaler citatet, er den gennemsnitlige ”enighed” på 3,44 (N=83). Svarpersonerne er altså
en smule mere enige med KTD i, at ”Der er ofte muligheder for at gøre tingene smartere på sundhedsområdet og
dermed få det samme eller mere for færre omkostninger”, end de er med HTS. På trods af, at indholdet i
citatet er 100 % identisk med citatet, som KTD udtaler, opnår HTS ikke samme tilslutning (3,43)
som Kristian Thulesen Dahl (3,51). Forskellen er dog kun 0,08 på en 5-trins skala, og den bliver ikke
statistisk signifikant. Man kan altså ikke sige med sikkerhed, at der eksisterer nogen forskel på
svarpersonernes vurderingen af ”konsensus”-citatet efter, hvem der udtaler det.
Søjlerne midt i figur 3 viser svarpersonernes evaluering af mit ”uenigheds”-citat: ”Når borgeren bliver
genoptrænet hjemme og ikke på hospitalet, så er det lettere for den enkelte” (som oprindelig er udtalt af HTS).
Når HTS udtaler citatet, er ”enigheden” i udsagnet 2,85 og dermed negativt, fordi det er en lille
smule under den neutrale værdi (3). Men når KTD er afsender på citatet, er svarpersonernes
tilbøjelighed til at acceptere citatet en helt anden. Nå KTD udtaler citatet, er evalueringen et godt
stykke over den neutrale værdi – faktisk 3,49 – og dermed noget højere end ”enigheden”, når citatet
udtales af Helle Thorning-Schmidt.
Svarpersonerne er altså en hel del mere enige med Kristian Thulesen Dahls i det, der egentlig er
Statsministerens udsagn. Der er faktisk næsten 20 % højere tilslutning til udsagnet, når Kristian
Thulesen Dahl er afsenderen ift., når Statsministeren er afsender. Forskellen er statistisk signifikant,
hvilket kan ses ved, at mine tynde, sorte og lodrette ”error bars” i figur 3 ikke krydser hinandens
område.
Hvem er bedst til at overtale?
Samlet set er respondenterne mere enige i citaterne, når det er KTD, der udtaler dem. Her ligger
gennemsnittet for ”enigheden” i begge citater omkring 3,5 – altså over den neutrale værdi. HTS får
kun en opbakning på 3,16. Forskellen er statistisk signifikant på et 0,05-niveau.
Sammenligner man disse resultater med figur 1 og 2, kan man konkludere, at svarpersonerne har en
tilbøjelighed til at acceptere udsagnene fra den kandidat, der opnår den højeste evaluering over de
16 udsagn, altså Kristian Thulesen Dahl. Dette synes at understøtte H1: Kandidaten med den
bedste evaluering på de fire karakterdimensioner opnår også i højere grad tilslutning til sine citater.
Effekten af, hvem der udtale citatet, bliver større ved ”uenigheds”-udtalelsen, hvor Kristian
Thulesen Dahl opnår en forholdsvis høj tilslutning, mens Helle Thorning opnår en negativ
tilslutning. Men det virker også som om, at svarpersonerne evaluerer informationen grundlæggende
forskelligt, når der er tale om mit ”uenigheds”-citat og mit ”konsensus”-citat. De er mere
tilbageholdende med at erklære sig enige i udsagnet, når Helle Thorning udtaler det, mens de er
positive, når Kristian Thulesen Dahl står bag. Evalueringen af, hvem der siger det, betyder mere
her.
Da forskellen på evalueringen af KTD’s og HTS’ ”kompetence” og ”karisma” ikke er signifikant,
kunne en fortolkningsmulighed være, at vurderingen af kandidaternes ”troværdighed” og ”eunoia”
får en vigtigere funktion i vurderingen af det ”borgernære” citat frem for det administrative
”konsensus”-citat med et borgerfjernt perspektiv. Desuden kan ”uenigheds”-citatet ret nemt afkodes
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på to måder: som en oprigtig interesse i patientens ve og vel eller som et argument for at spare. Her
virker det plausibelt, at det er vigtigt for svarpersonen, at kandidaten, som udtaler citatet, både har
udvist eunoia og troværdighed.

H2: Er der en sammenhæng mellem
karakterdimensioner og accept af udsagn?
Spørgsmålet er, om kandidat-etos, kan forklare forskellen på, hvordan svarpersonerne evaluerer
citaterne. Dette undersøges i en såkaldt multipel regressionsanalyse. Regressionsanalysen viser,
simpelt sagt, om der er en tendens til, at personer med en høj vurdering af KTD er mere tilbøjelige
til at acceptere citater, der kommer fra hans mund. Hvis der er en sammenhæng mellem
karakteregenskaberne – troværdighed, kompetence, karisma og eunoia – er der et godt argument
for at sige, at de fire karakteregenskaber repræsenterer karakteregenskaber, som er afgørende for, hvordan
vælgeren tolker information fra kandidaten – altså elementer i at måle kandidat-etos.
Regressionsanalysen indeholder to forskellige modeller. I Model 1 undersøger jeg, om vurderingen
af politikeren hænger sammen med tilbøjeligheden til at acceptere det, personen siger. I model 2
kontrollerer jeg desuden de faktorer, som oftest præsenteres som udslagsgivende for, om vælgere
stemmer, som de gør: deres forrige partivalg samt nuværende partivalg (partiidentifikation) og deres
ideologiske overbevisning (ideologi). Desuden tjekker jeg, om deres alder, uddannelsesniveau og køn
påvirker noget (såkaldte baggrundsvariabler).
Tabel 1 viser resultatet. Det vigtigste resultatet er fremhævet med fed skrifttype: Der er en positiv og
højsignifikant sammenhæng mellem evalueringen af kandidaterne på mine fire karakterdimensioner
og tilbøjeligheden til at acceptere, hvad de siger. Det betyder, at når svarpersonerne synes, at
dimensionerne passer på politikkerne, er man også mere enig i deres udsagn. Hvis en svarpersons
vurderingen af en kandidat stiger et trin på 5-trinsskalaen, stiger tilbøjeligheden til at acceptere
kandidatens udsagn med 0,574 trin.
Model 1 er signifikant med et niveau på 0,001, dvs., at man med over 99,9 % sikkerhed kan sige, at
der er en sammenhæng (på 0,593) mellem, hvor enig man er i udsagnene, og hvor godt man synes,
dimensionerne passer på politikkerne. Kontrollerer man for de strukturelle forklaringsmodeller,
falder koefficienten en smule til 0.574, men forbliver højsignifikant. Dette betyder, at evalueringen
af kandidaten over de fire teoretiske karakterdimensioner – troværdighed, kompetence, karisma og
eunoia – forklarer næsten 60 % af tilbøjeligheden til at være enig i den information, man får fra
vedkommende.
Jeg ser umiddelbart dette som stærk indikator for, at de fire karakterdimensioner overordnet
repræsenterer ”karakteregenskaber hos en kandidat, som er afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra
kandidaten”. Giver svarpersonerne, at kandidaten en høj evaluering på de karakterdimensioner, er de
i højere grad også enig med ham eller hende. Dette understøtter altså H2.
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Tabel 1: Sammenhæng mellem etos og accept af udsagn (begge kandidater)

4 teoretiske karakteregenskaber

Model 1

Model 2

0.593***
(0.126)

0.574***
(0.122)

Stemte sidste valg

-0.00205
(0.00528)

Ideologi

0.00172
(0.00758)

Alder

-0.000981**
(0.000351)

Køn

-0.000818
(0.00212)

Skoleuddannelse

0.00166
(0.00244)

Erhvervs- eller videregående uddannelse

0.00353
(0.00295)

Partivalg, hvis valg i morgen

0.0102**
(0.00374)

Andenprio., hvis valg i morgen

-0.00892**
(0.00310)
_cons

1.286**
1.374**
(0.446)
(0.449)
-------------------------------------------N
142
141
R-sq
0.137
0.244
adj. R-sq
0.131
0.192
--------------------------------------------

Tabel 1: Sammenhæng mellem etos og
accept af udsagn (begge kandidater).
Multipel regressionsanalyse. Standardfejl i
parenteser. * p<0.05, ** p<0.01, ***
p<0.001. For uddybede værdier se
Appendix Del 2: Tabeller, tabel 1
Tabel 1: Sammenhæng mellem etos og accept af udsagn (begge kandidater): Viser om der er en sammenhæng mellem at
svarpersonernes evaluering af kandidaten over de 16 udsagn (og fire karakterdimensioner) og svarpersonens tilbøjelighed
til at acceptere det citat, kandidaten udtaler i mit manipulerede forsøg, Sammenhængen er højsignifikant (N=142).
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Det er dog vigtigt at bemærke to ting: Der er ikke nogen af de enkelte 16 udsagn, der selvstændigt
får nogen signifikant sammenhæng med accept af budskab. Der er heller ikke en af de fire teoretiske
karakteregenskaber, der selvstændig har en sammenhæng.15 Det er derimod evalueringen af samtlige
16 udsagn og samtlige fire dimensioner, der tilsammen sikrer, at man kan sige, at der signifikant er
en sammenhæng mellem evaluering af kandidaten og accept af udsagn.
Etos og persuasiv kraft
Men er denne sammenhæng gældende for begge kandidater? Jeg går nu videre til at se, hvordan de
to kandidaters individuelle overtalelsesevner er påvirket af vælgernes evaluering af dem. Jeg laver
altså samme analyse som ovenover, men for hver af kandidaterne.
Sammenhængen mellem HTS’ evaluering og svarpersonernes tilbøjelighed til acceptere, hvad hun
siger, fremgår af Figur 4. Her er der en signifikant sammenhæng: Svarpersoner med en positiv
evaluering af Helle Thorning over de 16 udsagn vil også være mere tilbøjelige til at acceptere
hendes udsagn. For hver gang, en svarperson overordnet vurderer Helle Thorning ét trin mere
positivt, stiger svarpersonens tilbøjelighed til at acceptere hendes citat(er) med 0.307. Koefficienten
falder kun en smule – til 0.229 – når jeg inddrager baggrundsvariabler i model 2. Hos Helle
Thorning-Schmidt er både model 1 og 2 signifikante – om end på det lavest acceptable niveau
(0,05). Dvs., at man med 95 % sikkerhed kan sige, at sammenhængen eksisterer hos Thorning alene.
(Se evt. Appendix Del 1: Figurer, figur 4).
Figur 4: Sammenhæng mellem de to kandidaters etos og tilbøjeligheden til at
acceptere udsagn
5!
4,5!

Enighed i udsagnene

4!
3,5!
3!
Kristian Thulesen Dahl

2,5!

Helle Thorning

2!
1,5!
1!
0,5!
0!
0!

1!

2!

3!

4!

5!

Figur 4: Sammenhæng mellem de to kandidaters etos og tilbøjeligheden til at acceptere deres udsagn. KTD
model 2: 0.668*** (p<0.001). HTS model 2: 0.299* (p<0.05).

Hos KTD er der også en klar sammenhæng mellem evalueringen af ham over de 16 udsagn og
svarpersonernes tilbøjelighed til at acceptere, hvad han siger. Hver gang, svarpersonerne rykker
deres svar mod en mere positiv kategori (skala 1-5), vil man rykke 0,671 trin mod at være mere enig
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15

!

For regressionstest af enkelte udsagn og karakterdimensioner se Appendix Del 2: Tabeller, tabel 1.
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i hans udsagn (skala 1-5). Tester man for baggrundsvariabler, falder denne koefficient en smule til
0.668. Denne sammenhæng er højsignifikant på et 0,001-niveau. Man skal huske, at dette også
betyder, at vurderer man Kristian Thulesen Dahl ét trin dårligere på min 5-trins skala, falder
tilbøjeligheden til at acceptere, hvad han siger, også dramatisk.16
Som svar på H2 kan jeg derfor sige, at for begge kandidater er det tilfældet, at der er en
sammenhæng mellem svarpersonernes evaluering af kandidaten på de fire karakterdimensioner og
deres evne til at acceptere, hvad de siger.
Er der noget uldent ved det?
Men sammenhængen er noget større hos KTD end hos HTS. Faktisk er sammenhængen mere end
dobbelt så stor. Der er altså ikke kun forskel på, hvor god en evaluering kandidaterne får af deres
kandidat-etos. Der er en stor forskel på, hvad evalueringen af deres personlige egenskaber betyder for
dem hver især.
Ligegyldigt, hvor negativ en evaluering svarpersonerne har af HTS’ egenskaber, bevæger accepten
af det, HTS siger, sig aldrig så langt væk fra den neutrale evaluering (på 3), som det er tilfældet for
KTD.
En del af svarpersonerne er altså klar til at acceptere – eller i hvert fald ikke afvise – hvad HTS siger
på trods af, at de ikke vurderer hende særlig positivt. Vurderer man KTD meget negativt, afviser
man stort set, hvad han siger, fuldstændig. HTS har altså en større fordel hos personer med en
negativ vurdering af hende sammenlignet med, hvad KTD har hos personer, der evaluerer ham
negativt.
Omvendt: Vurderer svarpersonerne gennemsnitlig, at de 16 udsagn ”passer meget godt” på KTD,
vil de med stor sandsynlighed være næsten ”helt enige” i, hvad han siger – uanset hvilket citat han
udtaler. Vurderer svarpersonerne gennemsnitlig, at de 16 udsagn ”passer meget godt” på HTS, så
vil de ikke engang være enige med hende ”i nogen grad”. Hvis kandidat-etos er evalueringen af
troværdighed, kompetence, karisma og eunoia, forklarer analysebegrebet ikke den samme grad af
tilbøjelighed til at acceptere udsagnet hos de to kandidater. Hvorfor er kandidat-etos vigtigere hos
KTD end hos HTS?
Hvad måler jeg egentlig?
En af mulighederne er, at mine 16 spørgsmål slet ikke måler forskellige egenskaber ved kandidaten –
de måler i stedet svarpersonernes grundaffekt over for kandidaten. I stedet for at overveje, hvordan
de egentlig vil bedømme kandidaternes egenskaber, er svarpersonerne i stedet så påvirkede af deres
forudindtagelser – deres ”partisan goals” (Taber & Lodge 2006, s. 756) – at det påvirker både deres
vurdering af kandidatens egenskaber og vurderingen af det, kandidaten siger: ”Simply thinking about
someone […] will bring affect to mind, where it may affect the evaluation of new evidence and subsequent decision
making processing” (Taber og Lodge 2000, s. 196).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Som

det eneste enkelte udsagn er der en sammenhæng mellem vurderingen af om KTD er ”et godt og ærligt
menneske” og om man er enig med hvad han siger. Køn og alder giver udsving for HTS, mens vurderingen af KTD’s
citater er en smule påvirket af, hvad man vil stemme næste gang. Dette kunne måske forklares af den store nye
vælgertilslutning, Dansk Folkeparti har oplevet. For komplet overblik test af enkelte variabler se Appendix Del 1:
Figurer, figur 4.
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Hvis det er rigtigt, bliver det svært at påstå, at det er bestemte karakteregenskaber, der leder til, at
svarpersonerne evaluerer citaterne forskelligt. I stedet har de en grundaffekt over for politikerne, som
påvirker både evalueringen af citatet og evalueringen af kandidatens egenskaber. Og i og med den
holdning er krystalliseret hos svarpersoner er det meget svært for folk, der opfatter kandidaterne
mere negativt at blive overtalt (Taber & Lodge 2006, s. 757), men meget let for dem, som synes om
dem.
Her er den “affective farvning” af kandidaternes kompetencer i så fald stærkere hos KTD end HTS.
Der er stærkere følelser forbundet med at tænke på KTD end på HTS.
Men i hvor høj grad er den kognitive vurdering af de 16 udsagn om kandidaterne præget af en
automatisk grundaffekt? Dette bringer mig videre til diskussionen om kandidatskemaer. Her vil jeg
diskutere, om vurderingen af alle udsagn er ”farvet” samme farve af grundaffekten – eller sker i et
”skema”.

H3: En skematisk evaluering af
kandidaterne?
Jeg har tidligere præsenteret to grundlæggende forskellige måder at undersøge kandidatevalueringer
på: et et-strenget barometer og forskellige multidimensionelle evalueringer. Et-strengede
målemetode stemmer overens med en ideen om motiveret ræsonnering, mens multidimensionelle
målemetoder stemmer overens med ideen om kognitive skemaer.
Min næste hypotese undersøger, om data giver mig noget argument for at sige, at svarpersonernes
evaluering sker ”skematisk”, eller om der er vægtige argumenter for at sige, at evalueringen af
kandidaterne sker som en form for motiveret ræsonnering. Jeg forventer tre mulige udfald:
Første mulighed: Indtil videre er analysen gået ud fra, at troværdighed, kompetence, karisma og eunoia
er fire karakteregenskaber, der alle kandiderer som vigtige elementer i at måle kandidat-etos. Den
første mulighed er derfor, at evalueringen af kandidaterne på de 16 udsagn danner mønster, hvor
evalueringer af udsagn fra mine fire teoretiske dimensioner følges ad.
Altså: Evalueringen af, om kandidaten fx ”er en politiker, der skiller sig ud”, ”er underholdende”, ”har
udstråling” og ”virker passioneret omkring sin politik” fra min karismadimension skulle gerne følges ad, hvis
det skal give mening at sige, at de sammen måler dele af ”karisma”. Er der en høj sammenhæng
mellem evalueringen af fire enkelte udsagn, der hører til de enkelte teoretiske karakteregenskaber,
giver analysen et godt argument for at sige at de fire karakterdimensioner også er fire selvstændige
karakteregenskaber, som vælgerne gransker, når de evaluerer kandidater. Hvis der derimod blandt
svarpersonerne er en stærk tendens til, at man giver en kandidat en høj score på eksempelvis ”har
udstråling”, men samtidig en lav score på ”er en politiker der skiller sig ud”, ville det være svært at sige, at
disse to udsagn skulle være dele af det samme fænomen.
Følger den overordnede evaluering af kandidaten et mønster, hvor evalueringen af udsagnene fra de
forskellige teoretiske karakterdimensioner hænger sammen, har man et argument for at sige, at der
sker en skematisk evaluering af kandidaten, som passer godt med en retorisk forståelse af
kandidatevalueringer.
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Anden mulighed: Derimod – giver svarpersonerne kandidaterne samme stort set karakter i alle 16
spørgsmål, ville man have et godt argument for at sige, at kandidaterne bare evalueres på baggrund
af svarpersonernes grundaffekt over for dem – og ikke på baggrund af konkrete karakteregenskaber.
De evalueres ”automatisk” med en høj grad at motiveret ræsonnering: Vurderingen af alle
egenskaber bare farvet af én grundaffekt omkring kandidaten.
De to første muligheder er de mulige yderpunker set med teoretiske briller. Der er imidlertid også
en tredje mulighed.
Tredje mulighed: Den tredje mulighed er, at vurderingen af nogle af de 16 udsagn følges ad i en ”flok”,
mens andre grupper af de 16 udsagn følges ad i andre ”flokke”. Men ”flokkene” dannes ikke af
udsagn fra samme teoretiske familie: De består ikke af – og kun af – udsagn fra de fire teoretiske
karakteregenskaber, men følges ad på kryds og tværs af deres teoretiske ophav. Er det tilfældet, bør
jeg opdatere forståelsen af de karakteregenskaber, som jeg indtil videre har set som elementer i
kandidat-etos.
Analysemetode og standarder for resultater
Jeg vil altså gerne undersøge, hvordan vurderingen af mine 16 udsagn ”følges ad” eller korrelerer med
hinanden. Som hos Kinder (1983 og 1986), McCroskey & Teven (1999), Hansen & Kock (2001),
Miller et al. (1986), Kinder et al. (1980), Bean (1993) & Funk (1999) testes dette via faktoranalyse.
Faktoranalyse viser, hvilke af mine udsagn, som så at sige hænger sammen med hinanden. Når
bestemte udsagn (i faktoranalyse hedder det items) følges, danner de faktorer. I faktoranalyse
udtrækker man normalt kun faktorer med egenværdier over 1. Egenværdier udtrykker, hvor meget af
variationen over de forskellige items (her udsagn) hver faktor opfanger. Faktorer med egenværdier
under 1 forklarer mindre end ét enkelt udsagn. Altså hænger udsagnet ikke sammen med andre – så
man kan ikke sige, det er del af en større karakterdimension. Derfor udtrækker jeg kun faktorer med
en egenværdi over 1.
Ift. hvor høj en korrelation udsagnene skal opnå på faktorerne for meningsfuldt at kunne tolkes med
som en del af faktoren, anvender jeg McCroskey og Youngs anvisning til standarder for mere
eksplorative undersøgelser. De påpeger, at man bør sætte mere liberale standarder (McCroskey &
Young, 1979) og ikke undlade at tage eksempelvis items, der opnår korrelation på under 0,6, med.
Samme standard synes at være anvendt af Hansen og Kock (2001). McCroskey & Teven bruger
mere konservative standarder end McCroskey og Young (1979) i deres konfirmerende ærinde
(McCroskey & Teven 1999).
Resultater
Resultatet af faktoranalysen for alle respondenternes evalueringer af alle udsagn på begge
kandidater fremgår af tabel 2.
Resultatet stiller spørgsmålstegn ved, om man meningsfuldt kan sige, at troværdighed, kompetence,
karisma og eunoia er karakteregenskaber, som er afgørende for, hvordan vælgeren tolker
information fra kandidaten. Jeg har svært ved at sige, at mine 16 udsagn faktisk måler fire
karakteregenskaber, som jeg kan karakterisere troværdighed, kompetence, karisma og eunoia. Derimod
korrelerer udsagnene på kryds og tværs af deres teoretiske ophav med det resultat, at faktoranalysen
kun har to faktorer. Modsat min forventningen i H2 giver tabel 2 mig ikke noget argument for at

!

49

sige, at disse 16 udsagn måler fire karakterdimensioner, der stemmer med de fire dimensioner fra
min teoridiskussionen. Ingen af disse fire ”karakteregenskaber” danner sin egen faktor.
”Eunoia”-dimensionen formår derfor heller ikke at danne sin egen selvstændige dimension på trods
af, at jeg har forsøgt at applicere McCroskey og Tevens formative indeks for ”eunoia”. Udsagnene
på min ”eunoia”-dimension følges ad med udsagnene på min ”troværdigheds”-dimension i ”samme
folk”. Et problem, der altså matcher tidligere resultater i retoriske faktoranalyser (Teven &
McCroskey 1996).
Men evalueringen er heller ikke helt endimensionel, som den ville være, hvis der alene var tale om
ren motiveret ræsonnering.
I stedet lader det til, at svarpersonerne deler evalueringen i to dimensioner – to faktorer. De er med
andre ord ikke så klare konceptuelle konstruktioner, som mine fire teoretiske dimensioner,
troværdighed, kompetence, karisma og eunoia.
Tabel 2: Faktoranalyse for de samlede items (udsagn) – roteret med korrelation
Faktor 1
Bekymrer sig om folk som mig (19)
Troværdig (18)
Egnet statsminister (11)
Oprigtig (12)
Lytte (23)
Pålidelig (8)
Forstår almindelige mennesker (13)
God og ærlig (22)
Forstående (9)
Underholdende (14)

Faktor 2
0.8855
0.8451
0.8256
0.8244
0.8034
0.7937
0.7775
0.7125
0.6472
0.3308

Politik (21)
Intelligent (7)
Skiller sig ud (10)
Passioneret (24)
Udstråle (20)
Erfaren (17)
Underholdende (14)

0.8223
0.7109
0.7014
0.6981
0.6825
0.4943
0.3270

Tabel 2: Faktoranalyse for de samlede items (udsagn) – roteret med korrelation. Her præsenteres de to faktorer,
som får en egenværdi over 1. Egenværdier udtrykker, hvor meget af variationen over de forskellige items (her
udsagn) hver faktor opfanger. I faktoranalyse udtrækker man normalt kun komponenter med egenværdier over 1,
idet komponenter med egenværdier under 1 forklarer mindre end ét enkelt item. ”Underholdende” er markeret
med rødt, da det forefindes på begge dimensioner. (N=99).

Faktorerne passer ikke særlig godt på Hansen & Kocks faktorer (2001), hvor særligt troværdighed
(herunder kompetence) og karisma vurderes afgørende. Derimod synes troværdighed og kompetence at være
dele af forskellige konstruktioner.
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Hvad kan man sige om de to faktorer?
Kendetegnende for faktor 1 er, at samtlige udsagn fra min ”eunoia”-dimension er til stede på
faktoren sammen med samtlige udsagn fra min troværdighedsdimension. Vurderingen, om
personen er underholdende, optræder på begge faktorer med en lille grad af korrelation og er markeret
med rødt. Der synes altså at være en stærk tendens til, at evalueringen af, om kandidaten virker
”troværdig”, ”oprigtigt”, ”mener, hvad personen siger” og ”virker pålidelig”, hænger sammen med
evalueringen af, om personen ”bekymrer sig om folk som mig”, ”er god til at lytte til danskernes behov”, ”forstår,
hvad almindelige mennesker tænker og mener”. Desuden er evalueringen af, om kandidaten er ”egnet til at
være statsminister” til stede. Vurderingen af, om man er egnet til at være statsminister, hænger bl.a. tæt
sammen med en vurdering af, om kandidaten ”bekymrer sig om folk som mig” og ”virker troværdig”.
Skulle man rationalisere over det, kunne en fortolkningsmulighed være, at mine svarpersoner har en
stærkt interesse i at evaluere politiske kandidaters interesse i dem selv: ”Leaders are excpected to care for
the particular neeeds of citizens” (Orh & Oscarsson, 2011 s. 190)”, og i den forbindelse er det naturligt, at
svarpersonerne evaluerer kandidaternes interesse og forståelse for deres situation.
Faktor 2 synes modsat faktor 1 at være domineret af udsagn fra mine ”kompetence”- og ”karisma”dimensioner. Her er der en tendens til, at en vurdering af, om kandidaten er ”god til at få sin politik
gennemført”, hænger sammen med vurderingen af, om kandidaten er ”intelligent”. En kandidat, der er
”god til at få sin politik gennemført”, får også en god vurdering af sin evne til ”at skille sig ud” samt virke
”passioneret omkring sin politik”.
Her virker det nærliggende at påpege, at det at kunne udvise ”passion omkring sin politik” samt ”at have
udstråling” er kraftfulde lederevner. Orh og Oscarsson har stillet spørgsmålstegn ved, om man bør se
politikeres ”lederskab” og ”kompetence” som to forskellige konstruktioner. ”[C]ompetence should (…) also
subsume more general leadership and managerial skills” (Orh & Oscarsson 2011, s. 202). Samme er forslået
af Miller & Shanks (1996) og Funk (1999). Det er derfor ikke helt ude af trit med
forskningstraditionen i stedet at foreslå, som data påpeger, at dimensionerne ”kompetence” og
”karisma” samlet er en del af en større ”lederskabs”-dimension.
Intet skema?
Min faktoranalyse synes ikke at producere mange argumenter for, at svarpersonernes evaluering af
kandidaterne foregår skematisk over de fire teoretiske dimensioner, jeg beskrev først i dette afsnit.
Der er en reel mulighed for, at de forventede teoretiske sammenhænge ikke kan findes, fordi at de
enkelte udsagn samlet kun beskriver de fire teoretiske dimensioner dårligt. Jeg kunne altså have
fundet udsagn, der bedre udtrykte ”troværdighed”, ”kompetence”, ”karisma” og ”eunoia”
Derfor jeg mener også man bør overveje muligheden for, at de fire teoretiske dimensioner, jeg
startede med at placere som elementer i kandidat-etos, ikke i særlig udstrakt grad stemmer overens
med de reelle evalueringskriterier, som svarpersonerne bruger i deres evalueringer. Dermed kan
der være et ”skema”, som svarpersonerne bruger til at evaluere kandidaterne, men det ligner ikke
det ”skema”, som man tidligere konstruerede ud fra litteraturen.
Derfor bør den tredje mulighed undersøges nærmere: Der er et kognitivt skema, som
svarpersonerne bruger til at evaluere kandidaterne, men det ligner ikke det ”skema” med fire
dimensioner, som jeg tidligere konstruerede ud fra litteraturen og placerede som elementer i
kandidat-etos.
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En sådan påstand bør dog mødes med en stor del skepsis og testes grundigt. Derfor udsætter jeg den
påstand for en række test, der er hårdere end dem, som andre lignende studier (Hansen og Kock
2001, McCroskey & Teven 1999) har udsat deres faktorer for, inden de har udråbt dem til
evalueringsdimensioner for svarpersonerne.
Et ”nyt” kognitivt skema for evaluering af kandidaterne bør overleve to test. Første test ville være at
se, om svarpersonerne evaluerede begge kandidaterne med ens kriterier. Faktorerne, som dannes i
evalueringen af Helle Thorning-Schmidt, ville være lig dem, som dannes af evalueringen af Kristian
Thulesen Dahl. Disse resultater bør matche den overordnede faktoranalyse, som jeg lige har
gennemgået. Dette er dog forventeligt og i princippet en tautologisk test, da den første faktoranalyse
(Tabel 2) er udledt ved at lægge de to individuelle sammen. Alligevel er det vigtigt at se, om
evalueringen sker på baggrund af forskellige kriterier. Jeg risikerer, at tabel 2 bare blander to meget
forskellige evalueringer sammen og at tabel 2 er et ”smattet” billede.
Anden test ville være en regressionsanalyse af faktorernes sammenhæng med tilbøjeligheden til at
acceptere kandidaternes udtalelser (altså lignende dem udført af Kinder et al 1980, Kinder 1986,
Miller et al 1986, Bean 1993 – men med fokus på om kandidaten overtaler, ikke om kandidaten opnår
stemmer). Jeg bør finde en statistisk signifikant sammenhæng mellem evalueringen af kandidaterne på
netop disse faktorer og tilbøjeligheden til at acceptere deres citater. Hvis jeg ikke finder det, kan jeg
ikke sige, at jeg har fundet karakteregenskaber, som er afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra
kandidaten, og dermed kan de ikke betegnes som elementer af kandidat-etos.
Et skema for Helle Thorning-Schmidt
Den individuelle faktoranalyse for Helle Thorning-Schmidt fremgår af tabel 3. Tabellen viser, at
evalueringerne af Helle Thorning-Schmidt ikke danner to, men tre faktorer.
Tabel 3: Faktoranalyse kun for Helle Thorning - roteret – korrelerede
F
Faktor 1
Faktor 2
aktor 3
Pålidelig
0.8887
Troværdig
0.8442
Forstå alm. msk.
0.8206
Egnet statsminister
0.7825
Forstå problemer
0.7646
Bekymrer sig
0.7358
Lytte til behov
0.7343
Oprigtigt mener
0.6893
God og ærlig
0.6854
Passioneret
Intelligent
Erfaring
Gennemføre politik
Udstråling

0.8084
0.7270
0.6087
0.5663
0.5156

Underholdende
Skille sig ud

0.8277
0.5076

Tabel 3: Faktoranalyse kun for Helle Thorning - roteret – korrelerede: Faktoranalyse for Helle Thorning-Schmidt,
evalueringen på 16 udsagn. Her præsenteres de tre faktorer, som får en egenværdi over 1. (N=96)
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Faktor 1 er domineret af udsagn fra min ”eunoia”- og ”troværdigheds”-dimension, som heller ikke
denne gang danner unikke faktorer. Der er altså en markant sammenhæng mellem svarpersonernes
evaluering af HTS’ troværdighed og evalueringen af eunoia. Faktor 1 hos HTS minder meget om faktor
1 i den overordnede faktoranalyse.
Faktor 2 dannes – lig min overordnede, første faktoranalyse – af udsagn fra ”kompetence”- og
”karisma”-dimensionerne. Her tegner vurderingen af, om HTS ”virker passioneret omkring sin
politik” fra ”karisma”-dimensionen den samlede faktor, der samler ”intelligens”, ”erfaring” og
”evnen til at få sin politik gennemført” fra ”kompetence”-dimensionen. Denne faktor synes at vise
generelle lederegenskaber.
Faktor 3 skiller her ”underholdende” og ”en politiker, der skiller sig ud” fra min overordnede
faktoranalyse. De to udsagn synes at danne deres egen, mere ”rene” karismafaktor. Med
McCroskey og Youngs 0.6-regel i baghovedet kunne man med konservative briller stille sig kritisk
over for, om denne faktor bør forstås som en selvstændig komponent. Skal man håndhæve 0.6regelen, bør man nemlig se bort fra vurdering af, om HTS ”er en politiker, der skiller sig ud”.
Dermed forklarer faktoren kun ét udsagn (er underholdende).
Et skema for Kristian Thulesen Dahl
Tabel 4 viser resultatet af KTD’s individuelle faktoranalyse. Faktorerne i faktoranalysen for KTD er
stort set identisk med Helle Thorning-Schmidts.
Tabel 4: Faktoranalyse kun for Kristian Thulesen Dahl - roteret og korrelerede
Faktor 1
Bekymrer sig
God og ærlig
Troværdig
Oprigtig
Lytte til behov
Egnet statsminister
Forstå alm. msk.
Pålidelig
Forstå problemer

Faktor 2

Faktor 3

0.9052
0.8389
0.8073
0.7831
0.7788
0.7047
0.6697
0.5669
0.4948
Intelligent
Skiller sig ud
Gennemføre politik
Passioneret
Erfaring

0.8005
0.7909
0.6294
0.5903
0.5458
Underholdende
Udstråling

0.8089
0.5095

Faktoranalyse kun for Kristian Thulesen Dahl - roteret og korrelerede: Faktoranalyse for Kristian Thulesen Dahl,
evalueringen på 16 udsagn. Her præsenteres de tre faktorer, som får en egenværdi over 1. (N=89)
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Ligesom HTS udgøres KTD’s første faktor af udsagn fra ”eunoia”- og ”troværdigheds”dimensionerne. KTD får også en anden faktor, som synes at udgøres af gode lederegenskaber. De to
faktorer synes at gå igen.
KTD får også en tredje, mere klar ”karisma”-dimension, men her skifter ”udstråling” plads med
”en politiker, der skiller sig ud” ift. HTS. Det kan være denne lille forskel korrelationerne på den
tredje dimension, der neutraliserer dimensionens statistiske særegnethed i min samlede analyse
(første faktoranalyse), hvor der derfor kun er to og ikke tre dimensioner. På den andens side kunne
man igen overveje, om 0.6-reglen burde anvendes til at diskvalificere faktor 3 hos KTD.
Indtil videre synes tabel 3 og 4 altså at give opbakning til H3. Evalueringen sker skematisk over
faktorer, som i høj grad minder om hinanden, uanset om vælgerne evaluerer Helle Thorning eller
Kristian Thulesen Dahl. Derimod ligner de ikke de fire teoretiske karakterdimensioner, jeg fandt i
teoridiskussionen.
Når vælgerne læser kandidaternes navne og bliver bedt om at tage stilling til dem, ser det ud til, at
de overordnet set spørger sig selv om:
M
M
M

Faktor 1: Har kandidaten en oprigtig og ærlig bekymring og forståelse for vælgeren? (Faktor 1 i
både tabel 1, 2 og 3).
Faktor 2: Har kandidaten gode lederkompetencer? (Faktor 2 i tabel 1, 2 og 3).
Faktor 3: Er kandidaten underholdene? (Faktor 3 i tabel 2 og 3).

De to første faktorer ligner et nyt forsigtigt bud på de karakteregenskaber hos en kandidat, som er afgørende
for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten, der repræsenterer reelle evalueringskriterier hos
vælgerne. Dermed bør jeg opdatere elementerne i kandidat-etos, så de afspejler de to
karakteregenskaber i stedet for de fire karakterdimensioner, jeg konstruerede ud fra
forskningslitteraturen.
Den sidste, tredje faktor mener jeg, man skal være særligt kritisk overfor, da faktoren virker som en
noget ustabil konstruktion, hvor andre udsagn end underholdende kun når en moderat korrelation.
Skal jeg ændre konklusionerne for H1 og H2?
Men hvis disse to faktorer er tættere på reelle evalueringskriterier hos de 148 svarpersoner – hvilket
virker rimeligt – passer mine to foregående hypoteser så?
Ser man tilbage på min H1, er der stadig opbakning til denne hypotese, efter jeg har opdateret min
forståelse af svarpersonernes evalueringskriterier. KTD opnår højst evaluering på begge af de ”nye”
karakteregenskaber (figur 5) og overtaler flest (figur 2).
Det virker desuden plausibelt at foreslå, at faktor 1 – svarpersonernes evaluering kandidaternes
oprigtige og ærlige, bekymring og forståelse for vælgere – gør udslaget i evaluering af ”uenigheds”-citatet. Det
er her, man finder en signifikant forskel på evalueringen af kandidaterne (figur 5). HTS overtaler i
mindre udstrækning mine 148 svarpersoner om, at ”når borgeren bliver genoptrænet hjemme og ikke på
hospitalet, så er det lettere for den enkelte (…)” på grund af sin manglende evne til at vise ”en oprigtig og ærlig,
bekymring og forståelse for vælgeren”.
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Derimod falder H2: Det er svært at argumentere for, at troværdighed, kompetence, karisma og
eunoia repræsenterer karakteregenskaber, som er afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten,
når min faktoranalysen ikke giver opbakning til at sige, at fire karakterdimensioner er selvstændige
evalueringskriterier i svarpersonernes bevidsthed.
Figur 5: Evaluering af ”en oprigtig og ærlig bekymring og forståelse for vælgeren” og
”gode lederkompetencer”
4,5!
3,58!

Gennemsnitlig evaluering

4!
3,5!

3,76!

3,92!

3,1!

3!
2,5!

Helle Thorning

2!

Kristian Thulesen

1,5!
1!
0,5!
0!

Faktor 1

Faktor 2

Figur 5: Respondentgruppens evaluering af, om kandidaterne har ”en oprigtig og ærlig
bekymring og forståelse for vælgeren”, og om de har ”gode lederkompetencer”. 1-5
evalueringer af udsagn (items) fra de to faktorer er samlet i to nye karakteregenskaber
(N=148).

Sammenhæng mellem faktorer og accept af udsagn?
Fulgte jeg tidligere studiers eksempel, kunne jeg stoppe her og udråbe disse to faktorer til
evalueringskriterier for respondenterne. Men jeg vil gerne udsætte disse ”nye” karakterdimensioner
for en yderligere test, før jeg siger, at de er dele af et kognitivt evalueringsskema for politiske
kandidater. Man skulle gerne kunne se, at vurderingen af kandidaten på disse faktorer har en
selvstændig, signifikant sammenhæng med svarpersonernes tilbøjelighed til at acceptere citaterne fra
politikerne.
Dette er en hårdere test, end andre empiriske undersøgelse af afsendertroværdighed har udsat de
karakteregenskaber, som deres faktoranalyse har vist, for. Hverken McCroskey & Teven (1999),
Hansen og Kock (2001) eller TNS Gallup (2012) undersøgt, om evalueringen af en person ud fra de
faktorer, de hver især har udledt, har en direkte sammenhæng med denne persons evne til at
overbevise folk om noget.
Og Tabel 5 viser netop, hvor hård testen var. Hverken faktor 1 eller faktor 2 har noget signifikant
statistisk sammenhæng med om, om svarpersonerne accepterer udsagnene fra kandidaterne.
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Tabel 5: Regressionstest af nye karakterdimensioner (faktorer fra tabel 2)
Model 1

Model 2

Faktor 1

0.0906
(0.114)

0.118
(0.114)

Faktor 2

0.111
(0.114)

0.0730
(0.115)

Stemte sidste valg

-0.00235
(0.00772)

Ideologi

0.00135
(0.0110)

Alder

-0.000703
(0.000428)

Køn

0.000981
(0.00288)

Skoleuddannelse

-0.000934
(0.00309)

Erhvervs- eller videregående uddannelse

0.00631
(0.00484)

Partivalg, hvis der var valg i morgen

0.0141*
(0.00601)

Andenprio. hvis der var valg i morgen

-0.0121**
(0.00456)

_cons

3.343***
3.355***
(0.0898)
(0.166)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
99
99
R-sq
0.041
0.158
adj. R-sq
0.021
0.063
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabel 5: Regressionstest af nye karakterdimensioner (faktorer fra tabel 2). Viser den insignifikante sammenhæng mellem
de to ”nye” karakterdimensioner og tilbøjeligheden til at acceptere kandidaternes udsagn. Standard errors in
parentheses * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.

Dette kan være et resultatet af, at de ”nye karakteregenskaber”, jeg udledte af tabel 1, 2 og 3, i
virkeligheden ikke repræsenterer evalueringskriterier, som svarpersonerne bruger. Det kan også
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være et resultat af et relativt lille antal svarpersoner, som gør, at sammenhængen ikke bliver statistisk
signifikant.17
Skematisk evaluering eller ”affective coloration”?
Tilbage står jeg så med et dataset, som svarer noget tvetydigt på H3. Pointen med kandidatskemaer
er netop, at vælgerne skulle bruge de samme evalueringskriterier igen og igen, når de evaluerer
kandidaterne. Det gør de på sin vis. Faktoranalyserne er stort set ens.
Men svarpersonerne bruger ikke en evaluering, der matcher de kriterier, fire teoretiske
karakterdimensioner, jeg udledte af teorien. Jeg kan ikke sige, at de er selvstændige, vigtige
karakteregenskaber i vælgernes bevidsthed. Derfor kan jeg ikke meningsfyldt argumentere for, at de
burde være bestanddele i kandidatetos.
Derimod tegner der sig silhuetten af et mønster, som peger mod to evalueringskriterier, nemlig om:
- kandidaten har en oprigtig og ærlig forståelse og bekymring for vælgeren
- kandidaten har lederkompetencer.
Når der testes for en direkte sammenhæng mellem evalueringen af disse tre faktorer og
tilbøjeligheden til at acceptere et udsagn fra en af kandidaterne, bliver man imidlertid skuffet. De
nye karakteregenskaber overlever ikke min endelige test.
Der er altså delvis opbakning til H3: Evalueringen ser ud til at ske over et kognitivt skema, som
består af en vurdering af, om kandidaten har ”en oprigtig og ærlig forståelse og bekymring for vælgeren” og
om kandidaten har ”gode lederkompetencer”. Men jeg kan ikke med sikkerhed ophøje disse to
karakteregenskaber til elementer af kandidatetos. Jeg kan ikke med sikkerhed sige, at de er
karakteregenskaber hos en kandidat, som er afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten.
Men det ser heller ikke ud til, at bestanddelene i kandidat-etos skal bestå af de fire
karakterdimensioner, vi ofte bruger i retorikken og i vælgeradfærdsforskningen: Troværdighed,
kompetence, karisma og eunoia. Det virker til, at for svarpersonerne er de vigtigste karakteregenskaber hos en
kandidat, en oprigtig og ærlig forståelse og bekymring for vælgeren, og kandidaten viser lederkompetence. Her har
KTD umiddelbart den højeste vurdering. Men data kan ikke endeligt bekræfte, om de to
karakterdimensioner er afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten.
Dermed kan jeg kun sige, at den form for evaluering, de 148 nakskovitter bruger, ligner en
mellemting mellem motiveret ræsonnering og en konventionel forståelse af et “kandidatskema”.
Evalueringen finder sted i et rum, der hverken er fuldt oplyst eller kulsort.
Kritik af resultater
Før jeg diskuterer analysens resultater op mod anden retorisk teori, vil jeg kort vende en række af de
punkter, hvor denne analyse tydeligvis er mangelfuld. Nogle er nævnt, og andre skal ikke forbigås.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Jeg har testet, om egenskaberne har en påvirkning for de to kandidater individuelt. For HTS er der en ingen
signifikant sammenhæng. Derimod har faktor 2 hos KTD er signifikans på et 0,05-niveau. Men resultatet er ikke
længere signifikant, når vi tester for baggrundsvariabler (se Appendix, Del 2: Tabeller, tabel 7 ). Derfor risikerer fundet i
høj grad at være undtagelsen, der bekræfter reglen.
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Analysen er, som nævnt, kun et pilotstudie, der kan bruges til at forbedre yderligere akademiske
undersøgelser.
For det første består min undersøgelse af et lille antal svarpersoner, hvilket begrænser
undersøgelsens resultater og resultaternes sikkerhed. Resultaterne kan være produktet af en
heterogen og begrænset gruppes opfattelse (Funk 1997, Bartle 2005, Stubager, 2014). I min mangel
på at kunne isolere signifikant værdi ved én af de enkelte teoretiske karakterdimensioner udleder jeg
desuden, at de alle er vigtige. En større population kunne måske vise enkelte dimensioners
selvstændige effekt.
For det andet tester analysen kun to politikere. Derfor kan man ikke umiddelbart applicere
analysens resultater på et bredt udsnit af danske politikere. Jeg kan ikke vide, om analysen ville have
fundet samme resultat, hvis specialet havde undersøgt flere kandidater, flere respondenter, andre
kandidater eller andre respondenter. Dette burde under alle omstændigheder gøres, for resultaterne
kan udvides til regler om evalueringen af politikere generelt (McCroskey & Young 1979). Man
kunne man også have undersøgt andre karakterdimensioner.
Analysen udleder, at sammenhængen mellem accept af citatet og evalueringen af kandidaten er
større for KTD end HTS. Den statistisk set mest korrekte måde at undersøge dette på ville være
med en interaktionsmodel, hvor man undersøger effekten af kandidatevalueringsinteraktion med
evalueringen. Specialet skal kunne læses og forstås i en humanistisk tradition, hvor dybere statistisk
forståelse er meget at kræve. Af formidlingsmæssige årsager har jeg derfor valg at præsentere en
mere simpel regressionsmodel.
Ifølge undersøgelser af partiledereffekter smitter vælgernes holdning til kandidaternes partier af på
deres evaluering af kandidatens karakteregenskaber (Goul Andersen 1995). Vurderingen af partiets
evne til at løse bestemte problemer vil også smitte af på vurderingen af partilederens egenskaber.
Derfor er det svært at skille ledereffekter og issue-effekter i vælgeradfærd (Andersen og Borre 2003,
2007). Jeg kontrollerer ikke for de to ting.
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Diskussion
I mit forsøg på at komme nærmere en bedre forståelse af, hvilke karakteregenskaber politiske
kandidater skal besidde for at fungere persuasivt over for vælgerne har jeg testet om fire
karakterdimensioner, som ofte bruges i retorikken og stemmeadfærdsforskningen, også er relevante
evalueringskriterier, når vælgerne evalurer politiske kandidater. Jeg har forsøgt at anvende
analysebegrebet kandidat-etos til at kvalificere og diskvalificere mulige karakteregenskaber. Desuden
har jeg undersøgt, om jeg kunne finde empirisk hjemmel for den flerdimensionelle evaluering af politisk
kandidater, vi udgår fra i retorikken. Resultaterne berører retorisk teori om etos og
vælgeradfærdsteori på en række punkter.

Opsummering af analyse
Jeg kan starte med at opsummere resultaterne.
Der er opbakning til H1. Vælgerne er mest tilbøjelige til at acceptere udsagnet fra den person, som
har den højeste grad af troværdighed, kompetence, karisma og eunoia. KTD overtaler flest.
Spørgsmålet er hvor meget det resultat egentlig ”siger”.
H2: Til at starte med peger min analyse nemlig på, at svarpersonernes evaluering af politikernes
karakteregenskaber – troværdighed, kompetence, karisma og eunoia – virker afgørende for, hvordan de
tolker information fra dem: Der en statistisk signifikant sammenhæng mellem svarpersonernes
evaluering af kandidaten på de fire karakterdimensioner, og i hvor høj grad de er enige i den
information, de får fra dem. Umiddelbart ser de fire karakterdimensioner ud til at være
karakteregenskaber hos en kandidat, som er afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten.
Men værdien af kandidat-etos er forskellig for de to personer – så forskellig, at der er noget ”uldent”
ved det. Personer med en positiv evaluering af KTD accepterer i meget højere grad informationen
fra ham, end personer, der har en lige så høj evaluering af HTS, accepterer information fra hende.
Det virker til, at jeg måske kun måler en grundaffekt over for kandidaten.
H3: Men når jeg undersøger det, er evalueringen ikke heller ikke helt endimensionel – den følger
bare ikke de karakterdimensioner, jeg udledte af teoridiskussionen: Troværdighed, kompetence, karisma og
eunoia I stedet følger den to kriterier, der handler om, hvorvidt kandidaten udviser 1) en oprigtig og
ærlig forståelse og bekymring for vælgeren og 2) besidder lederkompetencer.
De to nye karakteregenskaber lever op til samme metodiske standarder, som har produceret
moderne retoriske karakteregenskaber (McCroskey & Teven 1999, Hansen og Kock, 2001). Men de
nye karakteregenskaber falder min egen sidste test, jeg opstiller. Jeg kan ikke – med det lille antal
svarpersoner – se, at disse nye egenskaber har en direkte signifikant påvirkning på, hvordan vælgeren
tolker information fra kandidaten. Dermed kan jeg kan ikke endegyldigt sige, at analysen har fundet to
karakteregenskaber hos en kandidat, som er afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten.
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Derfor kan man opsummere resultaterne for H3 således: Selv om vurderingen af disse to nye
egenskaber ikke opnår en signifikant effekt på accepten af citaterne, ser det altså ud som om, der er
noget ”bagved” det motiverede ræsonnering. Noget, som betyder noget for vælgerne – og som ikke
bare er farvet én farve:. Svarpersonerne ser ud til at spørge sig selv: Har kandidaten en oprigtig og
ærlig forståelse og bekymring for vælgeren, og har kandidaten gode lederkompetencer? Resultaterne viser
konturerne af en skematisk evaluering.
Vurderingen af de to nye karakterdimensioner er formentlig også præget af forudindtagede
holdninger, men det er en skematisk evalueringsproces. Et kognitivt skema er ikke fri for
forudindtagelser. Tværtimod – den fungerer som et sammenspil med dem og ny information (Fiske,
1986, s. 46).
De to nye karakterdimensioner giver desuden mening, når man ser tilbage på vurderingen af
citaterne: KTD opnår den højeste bedømmelse på de to nye karakterdimensioner. Vurderingen af
hans oprigtig og ærlige forståelse og bekymring for vælgeren er signifikant højere end HTS’. Det kan være
derfor er det nemmere for ham at få respondenterne opbakning til, at ”når borgeren bliver genoptrænet
hjemme og ikke på hospitalet, så er det lettere for den enkelte (…)” på trods af, at der ligger et letafkodeligt
budskab om besparelser i udtalelsen. Når KTD udtaler det, bliver det i højere grad afkodet som en
oprigtig og ærlig forståelse og bekymring for vælgeren.

Skæringspunkter med lignende undersøgelser
Resultaterne, mener jeg, gør opmærksom på en række problemstillinger.
For det første viser både teorigennemgangen og analysen, at retorikken har brug for at forstå
kognitive forklaringsmodeller for den evalueringsproces der sker, når fx en politisk kandidat forsøger
at overtale en gruppe af vælgere om noget. Både teorien om motiveret ræsonnering og teorien om kognitive
skemaer gør specialet i stand til at stille sig kritisk over for de resultater, analysen finder, og dermed
udfordre konventionel retorisk teori.
Eksempelvis finder specialet ikke opbakning til at sige, at svarpersonernes evaluering af kandidaten
sker skematisk over de fire konceptuelle karakterdimensioner dimensioner, som retorikken og
vælgeradfærdsforskningen ofte bruger. I stedet synes udsagnene at finde sammen på kryds og tværs
af deres teoretiske, konceptuelle ophav. De fire karakterdimensioner smelter sammen til to faktorer,
som det også er tilfældet for Hansen og Kock (2001). Undersøgelsens resultater adskiller sig dermed
fra andre lignende ”credibility-studies”, som finder opbakning til at evalueringen af bl.a. politikere
sker over tre evalueringskriterier, der meget klart ligner Aristoteles tre etos-dyder (McCroskey &
Teven, 1999).
De to evalueringskriterier, som svarpersonerne evaluerer de to kandidater på, består dog heller ikke
af helt de samme elementer, som Hansen og Kock (2001) finder. Hos Hansen og Kock (2001)
hænger vurderingen af en person troværdighed eksempelvis sammen med, om kandidaten er
kompetent, objektiv og kan se sagen fra begge sider. For svarpersonerne i denne undersøgelse hænger
vurderingen af troværdighed i højere grad sammen med vurderingen af, om kandidaten bekymrer sig om,
lytter til, og forstår folk som svarpersonen.

!

60

Kan jeg sammenligne undersøgelserne?
For det første kan dén forskel naturligvis forekomme som produkt af, hvilke variabler, der er blevet
undersøgt. Jeg kan ikke sige, hvordan Hansen og Kocks udsagn ville have placeret sig i mine
faktoranalyser. Af omfangsmæssige årsager har jeg ikke haft mulighed for at teste Hansen og Kocks
45 udsagn oven i de karakterdimensioner, jeg fandt i diskussionen af forskningsresultater i fra
retorikken og vælgeradfærdsforskningen, som i sig selv gav 16 variabler.
Jeg ved heller ikke, hvordan eunoia ville have placeret sig i Hansen og Kocks undersøgelse fra 2001,
hvis man havde brugt Teven & McCroskey’s formative indeks (Teven & McCroskey 1996), som det
bruges her. De udsagn i Hansen og Kocks analyse som ligger tættest på er, om talspersonen er
”følsom”, ”varm” og ”folkelig”. De danner sin egen mindre faktor. Her er talspersonens evne til at
indrømme fejl også repræsenteret, og det kunne indikere, at der også her findes en mindre
sammenhæng mellem noget der minder om ”eunoia” og personens integritet. Altså det samme som
jeg finder. Denne dimension er dog ikke en del af Berlingskes troværdighedsundersøgelse.18
Beskrivende elementer eller substantielle egenskaber?
Men der er en større forskel på Hansen og Kocks studie og min analyse. Hansen og Kock udleder
deres to dimensioner karisma og troværdighed ved at undersøge en række offentlige personer – ikke kun
politikere. Fx undersøges Bodil Nyboe Møller, Mærsk McKinney Møller og Ulrik Wilbek også. Min
undersøgelse fokuserer alene på politikere, og jeg kan ikke afvise, at respondenterne evaluerer
anderledes i de to sammenhænge.
Her kunne man stille sig kritisk overfor, om Hansen og Kocks studie reelt er det bedste til at
undersøge evalueringer af politikernes karakteregenskaber. Viser troværdighed og karisma reelle
evalueringskriterier hos vælgere – eller beskriver de to typer af retoriske miljøer?
Hansen og Kock undersøger aspekter ved personerne ved at teste 45 bredt favnende udsagn (af
mere eller mindre substantiel karakter), der kan bruges “in describing (min understregning) public
spokespersons” (Hansen og Kock 2001, s. 319). Min undersøgelse tager udgangspunkt I 4 mere
substantielle karakteregenskaber, som giver en indikation på politikerens evne til at udmærke sig i
deres politiske virke (Stubager & So, 2014)
Ved at vurdere de 45 mere eller mindre deskriptive udsagn risikerer Hansen & Kock at vise,
hvordan svarpersonerne mener, personerne agerer som produkt af de institutionelle krav, som hver
af personerne står overfor, og ikke de reelle evalueringskriterier hos vælgeren.
Eksempelvis har forskere i organisationers adfærd har bemærket, at institutioner ikke altid vælger de
mest effektive løsninger, men løsninger, som er ”legitim adfærd” i en given situation (Winther
Nielsen 2013 s. 150). Et eksempel er evalueringen af Bodil Nyboe Andersen og Pia Kjærsgaard.
Bodil Nyboe Andersen vurderes objektiv. Hun kan se tingene fra to sider og er kompetent – men det
skulle hun også gerne være som nationalbankdirektør. Pia Kjærsgaard har karisma. Hun er
ekstrovert, underholdende og ”does not pull her punches” – men ellers ville hun sikkert heller ikke være
en særlig stærk leder for et højrepopulistisk parti. Hansen og Kocks studie risikerer at vise hvilke
institutionelle krav, som evalueringspersonerne skal leve op til i deres respektive positioner.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 ”One-of-us” faktoren udgår da studiet skal operationaliseres til Berlingskes Troværdighedsprojekt. Se evt. Hansen &
Kock s. 322
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Den manglende opmærksomhed på institutionelle faktorer kan være fulgt med ind i Berlingskes
undersøgelser, eftersom Berlingske og TNS Gallup (TNS Gallup, 2012) ”genbruger” Hansen og
Kocks deskriptive udsagn og de parametre, som er resultatet af undersøgelsen. Hvis de er det, vil
udfaldet mellem, hvem der scorer højt på hhv. karisma og troværdighed, være et udtryk for, hvilke
politikeres omstændigheder der er præget af et krav om enten at vise karisma eller troværdighed i
Berlingskes undersøgelse. I så fald ville man kunne forvente, at politikere fra partier på de politiske
fløje i højere grad optræder højt på karismaskalaen. Politikere med institutionelle omgivelser, der
fordrer, at de viser troværdighed og kompetence – fx økonomiske ministre – vil ofte optræde højt på
troværdighedsskalaen. Om dette er tilfældet, er blevet vurderet til at falde uden for dette speciales
undersøgelsesområde.
Hansen og Kock (2001) og TNS Gallup (2012) forsøger på bedste isokratiske vis at forstå, at der er
mange kilder til erfaringer omkring politikere uden for deres egne skrevne eller sagte ord (Garsten,
2011). Men resultatet risikerer at være et billede af, hvilke institutionelle krav disse personer fungerer
under – ikke hvad respondenternes evalueringskriterier består i. Jeg ved ikke, om vurderingen af
politikerne på Hansen og Kocks (2001) eller TNS Gallup (2012) to dimensioner har en reel
indvirkning på, hvordan de fx tolker information fra kandidaterne, eller om det påvirker deres overvejelser
om, hvilket parti de skal stemme på.
Men kritikpunktet afslører en afgørende forskel på de to undersøgelser: Tilgangen til at udvælge
hvilke karakterdimensioner, der skal testes i faktoranalysen. Den kritik spiller ind i en
længerevarende diskussion af empiriske, retoriske undersøgelser, der handler om, hvorvidt disse
undersøgelser undersøger substantielle karakterdimensioner af kilder til kommunikation eller mere
deskriptive elementer (se fx McCroskey & Young 1979 og 1981, McCroskey 2006). Her må jeg holde
fast ved, at undersøgelser som de, der præsenteres i Berlingske, risikerer at blande forskellige
deskriptive elementer sammen med mere substantielle karakteregenskaber. Undersøgelsernes
parametre risikerer dermed ikke at vise hvilke reelle evalueringskriterier, som vælgerne bruger, når
de evaluerer politiske kandidater eller hvilke karakteregenskaber politiske kandidater skal besidde
for at fungere persuasivt over for vælgerne.
At score højt i Berlingskes undersøgelser er sikkert prestigefyldt blandt journalister, politiske
analytikere og politiske kollegaer. Men det står tilbage i det uvisse, om denne evaluering også
afspejler en substantiel evaluering og reel popularitet blandt vælgerne.
Peger i forskellige retninger
Det kan være en forklaring på hvorfor, det er svært for mig at finde, at de tydeligste faktorer i
evalueringen af en de to politiske kandidater skulle være ”troværdighed” og ”karisma” - i samme
form som fundet af Hansen & Kock (2001). Både troværdighed og karisma er vigtige i evalueringen,
men svarpersonerne synes at have en lidt anden forståelse af begreberne end Hansen og Kock
(2001) og TNS Gallup (2012).
Data synes heller ikke at understøtte McCroskeys & Tevens pointe om, at eunoia skal forstås som et
selvstændigt teoretisk koncept uafhængigt af andre klassiske etos-dyder (McCroskey & Teven, 1999).
I stedet synes svarpersonerne at vurdere, om ”kandidaten har en oprigtig og ærlig forståelse og bekymring for
vælgeren”, og om ”kandidaten viser lederkompetencer”. Dermed reproducerer jeg det resultat, som Teven &
McCroskey (1996) stillede sig meget kritiske overfor: At forstå arete og eunoia som del af samme
konstruktion. Det er muligt, at denne opgave også begår en ”interpretation error”, men jeg synes, det er
meget svært at tolke disse faktoranalyser anderledes: Når svarpersoner i denne undersøgelse skal
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evaluere de to kandidater, er der en kraftig tendens til, at deres evaluering af, om de er troværdige
hænger sammen med, om vælgeren synes, politikeren har eunoia.
Skal ny viden være ny lov?
Selvom de to nye evalueringskriterier ikke overlever min sidste test, så lever de op til de helt samme
akademiske standarder, som har produceret andre ”evalueringskriterier”, ”etos-dimensioner” eller
”karakteregenskaber” i retoriske sammenhænge (Hansen & Kock 2001, McCroskey & Teven 1999).
Faktisk synes en del af resultaterne i dette speciale at være produceret med større opmærksomhed og
forståelse for de kognitive processer, der ligger bag evalueringen af fx politiske kandidater end andre
studier.
Men dermed siger jeg også implicit, at mine resultater er mere præcise end fx Hansen og Kocks
(2001). Det mener jeg ikke, er tilfældet. I stedet tror jeg, at de alene er et mere ”up-to-date”-billede
på de krav, som en heterogen gruppe af vælgere stiller til politikere på baggrund af de senere års
politiske udvikling, hvor mange fremtrædende politikere måske ikke har vist en oprigtig og ærlig forståelse
og bekymring for disse vælgere. Desuden kan resultatet tolkes ind i et begyndende, overordnet
paradigmeskifte i kravene til politisk kommunikation. Det vil jeg diskutere i det følgende.
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Perspektiv
Tilbage står spørgsmålet, om man har et retvisende billede af, hvilke karakteregenskaber politiske
kandidater skal besidde for at fungere persuasivt over for vælgerne. Dette synes dog at være et svært
spørgsmål at svare på. Resultaterne kan være et billede på dynamisk politikerideal, som er præget af
både et heterogent politikerkrav og den politiske kontekst.

Heterogent politikerideal?
Et par dage, efter jeg havde været på Lolland og interviewe mine 148 tidligere byfæller, bragte
Jyllands-Posten et interview med den tidligere SF’er, Torben Hansen – lokalt både landskendt og
berygtet ud i alle kroge af lokalmiljøet. Torben Hansen var kort forinden blevet den første (og
eneste?) folkevalgte politiker, der har skiftet fra SF til DF. Jeg faldt over interviewet af ham, mens jeg
sad og analyserede tallene fra mine undersøgelser.
I interviewet fortæller Torben Hansen om en generel mistillid til politikere partier i miljøer, han
befinder sig i. Torben Hansen forklarer, ar ”folk hernede føler sig ganske enkelt ikke hørt. De politikere, man
opfatter som sit talerør, klapper jo bare i, når de kommer til magten, og det forstår folk ikke.” (Lavrsen og Boddum
2014). Her er der altså en direkte sammenhæng mellem, om en politiker viser “oprigtig og ærlig
forståelse og bekymring for vælgeren”, og om vælgerne på Lolland opfatter vedkommende som en
troværdig person med personlig integritet. De har for mange gange set interessen vende, når først
stemmerne er talt op. Og det betyder noget blandt en befolkning, som i høj grad har følt sig udsat –
både under de hårde og kolde økonomiske vinde og under regeringens økonomiske reformer,
forklarer Torben Hansen:
Hernede betyder politik virkelig noget. Det er der lige for snuden af dig, når
du åbner døren (…) Du kan se det, så snart du skal til lægen eller på
sygehuset. Hver eneste gang der nedlægges en skole, eller en
storskraldsordning bliver afskaffet. Hver gang en nabo flytter, og et hus
bliver sat til salg. Det er hernede, krisen betyder noget. Vi får jo mere i
tilskud, end vi får i skatteindtægter (Lavrsen og Boddum, 2014)
I sit interview sætter Torben Hansen derfor ord på, hvor vigtig ”eunoia” er for folk omkring ham –
og hvorfor svarpersonerne fra Nakskov måske i høj grad sætter lighedstegn mellem troværdighed og
eunoia.
Torben Hansens interview understreger dermed, hvad jeg mener, er en key-finding i dette dataset:
Den store forskel på resultaterne i denne analyse og resultaterne fra Hansen og Kock i 2001 synes
derfor at være, at Hansen og Kock (2001) samt TNS Gallups (2012) respondenter sætter lighedstegn
mellem troværdig og bl.a. kompetence og objektivitet. Svarpersonerne i min undersøgelse sætter
lighedstegn mellem troværdighed, og om politikeren forstår, lytter til og bekymrer sig om den enkelte vælger.
Troværdighed hos Hansen og Kock er altså noget objektive, kompetente personer har. Politiske
kandidater her fremstår i højere grad troværdige i deres subjektive forhold til svarpersonen. Dette
kunne muligvis understrege en af Kinders pointer fra det studie, der senere skulle indlede
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“Competence played a larger role in the prototypic ideal president offered
by the comparatively well-educated, whereas qualities reflecting likeability
and personal morality loomed larger in the prototypes of the less-welleducated. One way to summarize these differences is to say that the lesswell-educated yearn for a president who will be an exemplary friend, while
the well-educated favor more a president who will be an exemplary
manager”. (Kinder et al. 1980, s. 320)
Man bliver også nødt til at overveje, om vælgergruppers forskellighed gør, at de opfatter forskellige
karakteregenskaber som sammensatte af forskellige elementer. Altså kunne forskelle i gruppernes
sociodemografiske baggrunde skabe forskellige krav til politikere. Kravet om ”eunoia” kunne om
muligt være mere fremtrædende i bestemte demografiske segmenter. I Nakskov leder man efter en
kandidat med empati, som kan forstå dem, og som lytter og virker villig til at hjælpe dem med at
løse deres problemer. Selv har Torben Hansen taget konsekvensen og skiftet parti til DF. DF er et
parti, der både lytter og bekymrer sig om folkene omkring ham. De har ”en meget bedre føling med folk”
(Lavrsen & Boddum, 2014).
En yderlige undersøgelse af fænomenet burde teste sammenhængen mellem bl.a. uddannelse, ideologi
og politisk interesse.

Har statsministerkandidaterne påvirket vores
krav til politikere?
De demografisk set heterogene krav hænger selvfølgelig sammen med mere kontekstuelle politiske
forhold.
Som nævnt tidligere, kan ideen om en ”prototype”-politiker pege i retning af, at tidligere eller
fremtrædende politiske lederes fremtoning kan påvirke vælgernes opfattelse af, ”hvilken type leder vi
har brug for”(Laustsen 2013). Desuden er der en tendens til, at vælgerne efterspørger de egenskaber,
de opfatter, at de mest fremtrædende kandidater mangler (Miller et al. 1986, Orh & Oscarsson
2011).
I interviewet giver Torben Hansen udtryk for lokalmiljøet ikke oplever nær samme grad af forståelse
eller responsivitet fra regeringstoppen, som han selv har oplevet fra DF. Man kunne henvise til Helle
Thorning-Schmidt som en politiker, der har bygget en del af sit image på netop ikke at udvise
”eunoia”. Thornings reformdagsorden er blevet rost af en uendelig række økonomer og
erhvervsledere for at træffe de svære beslutninger og ikke ”lefle for folkestemningen”. Hun er blevet
rost for at træffe kompetente beslutninger (Sand, 2013). men kritiseret for ikke at lytte (Kaae &
Rytgaard, 2013) eller være responsiv over for politiske ønsker (Andersen, 2014b).
Den politiske dagsorden er med til at forme kravene til de personer, der skal eller vil styre vores land
– og sagerne måske med til at fremhæve egenskaber ved deres politiske alternativer. Særlig de
personer, for hvem partiledere er et vigtigt barometer, når de skal stemme, søger mod alternativer,
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der har de egenskaber, de ønsker for den person, der skal lede landet (Miller, 1986).
Som Torben Hansen påpeger, er der “langt op til Helle Thorning”, for dem, der har mistet arbejdet
eller dagpengene: “Det er en gammel kliché, men man forstår ikke Helle Thorning her. Man forstår ikke, hvorfor
hun skal have en Gucci-taske – den slags fylder noget for folk.” (Torben Hansen, i Lavrsen og Boddum 2014).
Kontekstuelle forhold, som landets ledende politiker, kan altså påvirke vores ”ideal” for, hvem vi vil
have næste gang (Kinder et al., 1980).

Nye krav til kommunikation generelt?
Samtidig med at respondentgruppens politikerkrav kan være påvirket af deres sociodemografi og
kontekstuelle politiske forhold, sker der også et paradigmatisk skift i vores krav til informationskilder
Fra at være i en passiv rolle, hvor vi modtog mediebårne budskaber, er almindelige mennesker i dag
vant til at være både udgangspunkt og slutpunkt i samspillet med virksomheder, organisationer og
det offentlige: ”Vi forventer ikke at modtage noget, vi forventer at blive hørt” (Højberg Christensen 2010, s.
42). Udviklingen kan forstås i tre faser og har også betydning for politisk kommunikation mellem
vælgere og folkevalgte:
Første paradigme-kommunikation er kendetegnet ved sin asymmetriske kommunikationsforhold: ”Faderen
taler, barnet lytte; befalingsmanden giver ordrer, den menige adlyder; topledere beskriver målet, andre gentager og
oversætter; reklamen råber, forbrugeren køber; årsberetningen propaganderer, læseren lapper det i sig. Der er altså tale
om asymmetrisk envejskommunikation.” (Højberg Christensen, s. 35-36, 2010). Denne
kommunikationsforståelse stammer fra et førmoderne samfund. Virksomheder eller organisationer,
der stadig kommunikerer i første paradigme, har ikke opdaget, at magt i et moderne samfund skal
legitimeres og begrundes.
I politisk sammenhæng er dette paradigme defineret ved fraværet af deliberation. Forholdet er et
demokratisk klient-patron-forhold mellem dele af samfundet og politiske partier: Partiet sikrer
vælgerens interesser over for de konkurrerende samfundsklasser, mens vælgeren sikrer partiet
indflydelse.
I stemmeadfærdsforskningens partiidentifikations-tankegangen stemmer vælgere i overvældende grad
på de samme partier valg efter valg som følge af deres sociale og kulturelle tilhørsforhold. En
psykologiske loyalitetsfølelse og en ”en fundamental oplevelse af eksempelvis klassetilhørsforhold, politiske
traditioner, familietraditioner m.m.” (Andersen & Borre 2007, s. 290) Her er og skal partier og partiledere
forblive evige autoriteter i loyalistens øjne. Den demokratiske samtale er i baggrunden, for det
handler om at sikre forskellige interesser i konkurrence med hinanden. Her er partilederne
troværdige per definition. Man tror og stoler på partiet og partiets ledere, alene fordi de er partiets
ledere. Deres individuelle egenskaber er i den sammenhæng underordnede.
Andet paradigme trækker på ideer om styringsteknologier og managementtænkning i det 20.
århundrede. Virksomheder er klar over, at forskellige budskaber skal ud til forskellige målgrupper.
Fx skal forskellige produkter sælges forskellige steder i samfundet. Derfor skal kommunikationen –
for at den skal være effektiv – være behovstilpasset. Det stiller et nyt krav til virksomhederne, som at
finde ud af, hvem modtageren er (Højberg Christensen 2010, s. 39).
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I politik hedder det ”politisk marketing” (Winther Nielsen 2013, s. 21). Politiske partier bruger store
summer på analysebureauer og fokusgrupper for at finde ind til præcis, hvad forskellige
vælgersegmenter gerne vil have. Man risikominimerer ved at teste politiske kampagneslogans, før de
rulles ud. Kommunikation er stimuli i en ”stimuli-organisme-respons”-model (Højberg Christensen
2010, s. 39). Man sender noget ud ét bestemt sted og regner med at få opbakning til gengæld. Det er
dette paradigme, som har domineret den politiske kommunikation de sidste 10-15 år:
”[S]trategiformel[ens] store succes ved valget i 2001 spredte paradigmets
opfattelse til næsten samtlige partier i Folketinget. Det blev anset som
uprofessionelt, hvis ikke man kunne mønstre en strømlining af budskaber og
styre partiorganisationen fra toppen.” (Winther Nielsen, 2012).
Men det er også en form for politisk kommunikation, der har fået meget kritik hos især de
venstreorienterede partier. Især et parti som SF fik en hård medfart i baglandet for sin brug af
fokusgrupper og ”designerpolitik”. Ifølge eksempelvis byrådsmedlem i Høje Taastrup, Mikael
Herting, var brug af fokusgrupper med til at gøre kommunikationen mellem parti og bagland
”dysfunktionel” og kunne “føre til, at partierne glemmer deres eget værdigrundlag.” (Frederiksen, 2012). Man
glemmer nemlig kernevælgerne og forsøger at optimere stemmetallene ved at fokusere på
svingvælgere.
Et andet kritisk punkt ved dette politiske kommunikation paradigme er ifølge Bryan Garsten,
paradigmets manglende evne til at tilskynde deliberativ retorik. Politisk marketing giver vælgeren
rollen som ”tilskuer”, der får til opgave at overvære og dømme politiske afgørelser uden selv at
indgå i dem: ”[M]ore fundamental is the fact that the structure of the regime puts citizens in a position to judge
political rhetoric from any defined role of in the activities of ruling” (Garsten, 2011, s. 177).
Og ifølge Sigge Winther Nielsen er spørgsmålet da også, om ikke dette strategiparadigme, som
Mikael Herting kritiserer, står for fald, fordi vælgerne langsomt har gennemskuet partierne:
[F]undamental changes happen when voters gradually become more and
more aware of how the parties’ strategies are put together. The strategy
paradigm, in this light, loses its power when voters decipher the rationales
the rationales behind the party strategies, politics become (sic.) something
you talk about rather than something you engage in. It unfolds when the
media on all platforms – tv, radio, newspapers and internet – carry out
innumerable analyses of the motives of parties and politicians. (Winther
Nielsen, 2013 s. 35)
I paradigmets velmagtsdage var den type designet kommunikation, som Herting kritiserer, rost for
sit gennemførte design og sin ”kontraktpolitik”. I kontraktpolitikken er partilederens kompetence
afgørende for hans troværdighed. Vi skal være sikre på, at partilederne har kompetencerne til at
gennemføre det, de lover. Kompetence er det vigtigste element i ”kandidat skemaet”. Fogh mestrede
derfor både paradigmets strategiske krav og etos-krav med sin kompetente, nærmest pletfrie, hårde
styring af regeringen og Venstre. Men ifølge Winther Nielsen er ”kontraktpolitik og let fordøjelige
budskaber (…) ikke længere den sikre vej til gode valg” (Winther Nielsen, 2012).
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Men Mikael Herting er en af de personer, som i den grad dechifrerede sit parties strategi. Politiske
udspil forstås som billige scoretricks over for bestemte vælgergrupper. Der er ingen autenticitet og
oprigtighed tilbage. Der er kun en marketingsstrategi. Dermed opstår behovet for et nyt
strategiparadigme ifølge Sigge Winther Nielsen. Og det er så småt muligt at se politiske strategier i
dette nye paradigme.
Tredje paradigme er præget af et fokus på på relationer, hvor ”marketings”-paradigmet havde fokus på
design (Højberg Christensen 2010, s. 42).
For virksomheder betyder en stigende konkurrence et behov for kreativ innovation og selvstændig
ageren – modsat tidligere tiders kæft, trit og retning. Det tredje paradigme for kommunikation er
derfor ”et udtryk for viden- og netværkssamfundets behov for et frit og fleksibelt globalt flow af varer” (Højberg
Christensen s. 42). Her inddrages kunder og interessenter i udviklingen af virksomhedens produkter.
Derfor forventer borgere i dag ikke at modtage noget, de forventer at blive hørt.
En del af løsningen på de krav, som det relationelle paradigme stiller er, at virksomhedernes i stedet
for at styre kommunikationen, forsøger at facilitere dialogen med eller mellem sine relationer.
Virksomheden indgår derfor i dialog med sine kunder og stakeholders og tager dem kort og godt
mere alvorligt, forklarer Højberg Christensen (Højberg Christensen 2010 s. 42). De har en stemme
ift., hvordan virksomheden skal udvikle sig.
Inspireret af bl.a. tidligere Obama-rådgivere Arnie Graf har det relationelle paradigme også fundet
vej til danske politiske kampagner. I stedet for at have et strategisk sigte synes de relationelle
kampagner i stedet at argumentere for sig selv med og som medborgerskab og demokratiske behov.
Ifølge Kathrine Alexandrowich, EP-kandidat for S, forsøgte hendes kampagne i foråret at leve op til
et behov, vælgerne har for politikere, ”der lyttede til [dem]”. Det kan man ikke med slogans og
bannere, “det kan man kun, hvis man møder dem og taler med dem” (Offersen, 2014)
I dette paradigme er troværdighed ikke noget, der eksisterer uafhængigt af eunoia. I et relationelt
paradigme bliver eunoia afgørende for relationen mellem vælger og politiker. En politiker skal
bekymre sig, vise interesse og lytte for at have integritet. Ellers kan kandidaten ikke bruges til noget.
Uden eunoia falder relationen fra hinanden. Kompetence var afgørende for at kunne indfri
kontraktpolitikken i et marketingsparadigme. Eunoia er afgørende for det relationelle paradigme,
hvor vi vil have indflydelse og høres. Som Garver pointerer: ”The person who has arete and phronesis is
not necessarily friendly towards everyone” (Garver 1994, s 110). Derimod er den oprigtige interesse all-ornothing. Hvis ikke kandidaten viser responsivitet er relationen ubrugelig i det relationelle paradigme.

Har vi en dynamisk opfattelse af kandidatetos?
Det generelle indtryk, man får, er altså, at vores politikerideal er omskifteligt. Inden for retorikken er
denne dynamiske forståelse af politikeridealet for samfundets ledere ikke ny. I den isokratiske
forståelse af etos, er etos ikke en bestemt tekstlig konstruktion. Vurderingen af, om taleren er et godt
menneske, vejes derimod op mod et etos om, hvordan man bør begå sig i bestemte grupper (Jasinski
2001, s. 230, Sattler 1947, s. 57).
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I den moderne retoriske forskning er dette sociale og omskiftelige ideal blevet fortolket som et ideal, der
passer til det postmoderne ”selv” (Jasinski 2001, s. 231). I en postmoderne verden er ”selvet” et
social fænomen og ikke et varigt, vedholdende væsen. Det ”postmoderne” selv er omskifteligt og
består af en række skiftende sociale roller, socialt accepterede handlemåder, skikke og måder.
Modsat det postmoderne ”selv” står forenede, sammenhængende, stabile, uforanderlige,
selvstyrende og autonome ”kartesianske selv”:
”To put the difference as starkly as possible, the Cartesian self possesses or
“owns” certain attributes or habits of character, whereas the postmodern self
is nothing but a contingent, frequently conflicted or divided collection of
roles, habits, and conventions.” (Jasinski 2001, s. 231)
Det politikerideal, jeg observerer, er et postmoderne, socialt betinget politikerideal. Det er et, der er
omskifteligt, da historien hele tiden sætter nye krav. Det er konfliktfyldt, fordi forskellige grupper i
samfundet kræver forskellige ting af ideal.
Et opdateret politikerideal
Men hvordan kan man karakterisere vores forståelse af ”politikerideal” i Danmark? Er de
parametre, medier og journalister vejer politiker på, ”omskiftelige” eller ”uforanderlige”?
Et eksempel på, at medier og journalister vejer fremtrædende politiske kandidater, er Berlingskes
troværdighedsundersøgelser. Analysen spørger til, hvad svarpersonerne mener om de forskellige
politikeres troværdighed og deres karisma. Danskernes ”idealpolitiker” er ifølge Berlingske en, der viser
den ypperligste grad af både troværdighed og karisma. Den teoretiske baggrund for det er Hansen og
Kocks undersøgelse af, hvordan vi evaluerer offentlige talspersoner (Hansen & Kock, 2001), og TNS
Gallups reproduktioner i 2007, 2010, januar 2011 og sept. 2011 (TNS Gallup 2012, s. 6)
Aristoteles klassiske etos-dyder fronesis og arete er begge en del af Berlingskes undersøgelse, da
”kompetence” undersøges under ”troværdighed”. Derimod er ”eunoia” ikke en del af
undersøgelserne. Det giver ikke point at udvise enten empati, forståelse eller responsivitet over for
vælgerne. Min analyse finder dog en gruppe af vælgere, som kræver netop eunoia.
Her kunne man pege på skiftende statsministre, den økonomiske krise og regeringens økonomiske
reformer som noget, der måske kunne ændre på ”politikeridealet” (Andersen, 2014c) siden det
teoretiske fundament for undersøgelsen i 2001.
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Konklusion
Dette speciale har forsøgt at diskutere, om vi har et retvisende billede af, hvilke karakteregenskaber
politiske kandidater skal besidde for at fungere persuasivt over for vælgerne. Det spørgsmål skulle
en syntese af vælgeradfærdsteori og retorisk teori om etos hjælpe os med at svare på. Men har
specialet gjort os klogere?
Kan forskningstraditionerne berige hinanden?
For det første mener jeg, at specialet viser en akademiske synergieffekt mellem teorien om
”candidate traits” og retoriske teori om etos. Med en dynamisk forståelse for, hvilke
karakteregenskaber forskellige vælgergrupper lægger vægt på, har specialet kunnet placere eunoia
som en ret central del af vurderingen af politikere i en interessant, dansk vælgergruppe. Men indsigt
fra begge forskningstraditioner gør mig også kritisk over for de resultater, som min analyse finder.
Etos og kognitiv kompetence
Analysen viser, at svarpersoner med en høj evaluering af kandidaterne også er mere tilbøjelige til at
acceptere, hvad de siger. Kandidat-etos forstået som evalueringen af troværdighed, kompetence,
karisma og eunoia virker, kunne man sige som retorikere: Vores opfattelse af kilden til et stykke
information påvirker vores overbevisning (Hoff-Clausen 2008, s. 29). Men hvad består vores
opfattelse af kilden af?
Lad mig illustrere det akademiske dilemma specialets analyse stiller op, med en fabel, som vel
næsten er et genrekrav i retoriske opgaver om etos: Holbergs fabel om storken og høgen.
Storken og høgen er de to finalister i en talekonkurrence om ”moralsk materie” blandt fuglene.
Begge taler lige godt, men prisen tilfalder alligevel storken. Høgen klager med den bemærkning, at
for den upartiske dommer ville hans tale til enhver tid kunne måle sig med storkens. Dommeren
svarer ham, ”at endskiønt begge Moraler vare lige gode i sig selv, kunde de dig ikke dømmes at være lige gode, saasom
den eene var holden af en uskyldig Stork, men den anden af en Rovfugl” (Holberg, 1751 s. 179-180).
Hvad har dommerens afgørelse med min analyse at gøre? Jo: Hvordan vurderer dommeren
fuglenes karakteregenskaber? For det første har han en ide om, at bestemte karakteregenskaber bør
være vigtigere end andre. Han har et skema: Den ”fromhed”, som storken repræsenterer, er vigtigst,
når fuglene debatterer ”moralsk materie”. Men tænker han over fuglens individuelle moralske
karakter, eller føler han bare? Gransker han sin hukommelse for at finde erfaringer med storkens og
høgens personlige integritet? Undersøger han deres ”moralske historik”? Nej. Afgørelsen kommer
bare til ham. Dommeren føler, at storken med sin uskyldige natur må være et mere moralsk væsen
end høgen. Evalueringen havner altså et sted mellem en bevidst og en ubevidst vurdering af de to
fugle.
Kandidat-etos
Er det så også tilfældet for de 148 nakskovitter? Det lader det til ja, Når jeg undersøger, hvordan de
vurderer Helle Thorning-Schmidt og Kristian Thulesen Dahl, falder deres vurderinger ikke i kasser,
som helt ligner de karakteregenskaber, som vi ofte vender os mod i retorikken og
stemmeadfærdsforskningen: troværdighed, kompetence, eunoia og karisma. Men de er heller ikke kun ”farvet
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én farve” af svarpersonernes grundaffekt. I stedet lader svarpersonerne til at vurdere personerne på
to mere overordnede dimensioner. De ser ud til at vurdere, om kandidaterne har ”en oprigtig og ærlig
forståelse og bekymring for vælgeren”, og om kandidaten har ”gode lederkompetencer”. Det virker til, at den
vurdering af om kandidaten har en oprigtige og ærlige, bekymring og forståelse for vælgere bliver særlig vigtigt,
når svarpersonerne skal vurdere, om de er enig med kandidaten i, at ”når borgeren bliver genoptrænet
hjemme og ikke på hospitalet, så er det lettere for den enkelte”.
Betyder det, at man bør opdatere retoriske teori om etos til at handle om disse to egenskaber? Er
”en oprigtig og ærlig forståelse og bekymring for vælgeren” og ”gode lederkompetencer” de
karakteregenskaber hos en kandidat, som er afgørende for, hvordan vælgeren tolker information fra kandidaten?
Det mener jeg ikke, man endegyldigt kan sige – og det er der to grunde til.
For det første: Selvom mine to nye karakteregenskaber lever op til de akademiske standarder, der har
produceret nogle af de troværdigheds-parametre (TNS Gallup 2012), der ofte præger journalisters,
politiske kommentatorers og politikeres egne evalueringer af de danske folkevalgte, så overlever de
ikke min sidste test: Jeg kan ikke – i hvert fald ikke i dette pilotstudie – se, at evalueringen af disse
karakteregenskaber har en signifikant effekt på tilbøjeligheden til at acceptere udsagnet.
For det andet: Eftersom undersøgelsen tager udgangspunkt i en geografisk afgrænset gruppe, peger
resultaterne formentlig mere i retning af nogle bestemte heterogene krav til politikere. Det
understreger, at vi har brug for en dynamisk og heterogen forståelse af de krav, som vælgerne stiller
til politikere, hvis vi skal have et retvisende billede af, hvilke karakteregenskaber politiske kandidater
skal besidde for at fungere persuasivt over for vælgerne. Vælgernes ”politikerideal” er omskifteligt og
konfliktfyldt, og forskellige vælgere vil vægte forskellige egenskaber på forskellige tidspunkter.
Derfor er det potentielt problematisk, hvis medierne ikke fra tid til anden opdaterer de parametre,
de vejer fremtrædende politiske kandidater på. Opdaterer vi ikke vores forståelse af vælgerkravene
til politikere, risikerer vi ikke at have et retvisende billede af, hvilke karakteregenskaber politiske
kandidater skal besidde for at fungere persuasivt over for vælgerne. Vi risikerer også inkongruens
mellem de parametre, som politiske analytikere, medier og politiske kollegaer vejer politiske
kandidater på – og de krav som befolkningen rent faktisk stiller.
Dette er også en opfordring til, at studier med samme fokus som dette, burde udføres mere
kontinuerligt for at forstå, hvordan disse krav ændrer sig. Jeg håber, at mit speciale har givet en
metodisk ”road-map” til, hvordan sådanne studier kan udføres af retorikere, som med tiden kan
forbedre og forfine de valg, som dette speciale har truffet.
Thulesen Dahl slår Thorning i Nakskov
Adam Smith undrede sig engang over, hvordan det dog kunne være, at egennyttige væsener, som os
mennesker, overhovedet bekymrede os om andre:
How selfish soever man may be supposed, there are evidently some
principles in his nature, which interest him in the fortune of others, and
render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it
except the pleasure of seeing it. (Smith 2002, s. 11)
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Leder de danske vælgere efter en politikere med ”en oprigtig og ærlig forståelse og bekymring for vælgeren”, så
leder de, ifølge Adam Smith, efter en politikere med en sjælden menneskelig egenskab: ”An interest in
the fortune of others”. Men min analyse indikerer altså, at mine 148 svarpersoner er mere modtagelige
over for én, der har vist en ”oprigtig og ærlig forståelse og bekymring” end en, der i mindre grad har. Om
den egenskab er sjælden blandt politikere må andre vurdere.
Selvom jeg ville være varsom med at applicere specialets resultater til en bred politisk kontekst og til
alle politikere og vælgergrupper, så håber jeg alligevel, at specialet kan bidrage til at genskabe lidt af
det forhold mellem vælgere og politikere, som for tiden lider under dyb mistillid (Skadhede, 2014). I
stedet for at vente på, at økonomien bliver bedre (Andersen, 2014c), er der noget, man som politiker
kan gøre for at genskabe kontakten til den del af vælgerkorpset, som nærer stor mistillid til vores
folkevalgte. Kan man som politiker vise ”en oprigtig og ærlig forståelse og bekymring for vælgeren”, har man
måske en egenskab, som kan løsne op i mistilliden til vores folkevalgte. Den observation varsler
måske også et mere overordnet skift i de krav, vælgere stiller til politisk kommunikation. Et nyt
kommunikationsparadigme kan vokse frem i dansk politik. Her er det den personlige relation der
tæller og den politiske marketings billige ”scoretricks” er bare støj.
Et tværfagligt akademisk ideal
Jeg håber, specialet har været værd at læse. Hvis det har, ser jeg det samlet set som et argument for,
at forskellige forskningstraditioner kan nyde godt af hinandens input.
Et fokus på fortolkende retorisk kritik har gjort, at retorikere i dag ikke har mulighed at lave deres
egne kvantitative undersøgelser af fx evalueringer af politiske kandidaters karakteregenskaber og
deres evner til at virke persuasive eller opnå stemmer, 19 selvom den indsigt burde være
kerneretorisk.
Dette speciale har anvendt viden, metoder og teori fra både den politologiske
vælgeradfærdsforskning og fra retorisk teori om etos til at sige, at vi bør have en mere dynamisk
forståelse af de parametre, som vælgerne vejer politiske kandidater på. Jeg mener, at denne tilgang
potentielt kan befrugte begge akademiske traditioner. Det er mit håb, at det også kan være et skridt
på vejen mod at skabe en bedre overensstemmelse mellem de parametre, som journalister og
kommentatorer vejer politikere på i medierne, og de kriterier, vælgere rent faktisk bruger.
Overordnet set håber jeg, at mit speciale har bidraget til en mere kompleks forståelse af danske
vælgeres evalueringen af politiske kandidater.!
!
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Igen: En af undtagelserne til den iagttagelse er Jørgensen, Kock & Rørbæks ”Retorik, der flytter stemmer” (1994). Bogen er
et strålende eksempel på, at retorisk teori kan kombineres med empirisk og kvalitativ metode til at skaffe både gangbar
og brugbar retorisk viden og teori.
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Appendix
Indhold:
- Del 1: Figurer
- Del 2: Tabeller
- Del 3: Nøgletal for respondentgruppen
- Del 4: Spørgeskema

Del 1. Figurer
Figur 1 – univariat analyse af HTS og KTD
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Figur 2 – univariat analyse af karakterdimensioner
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Figur 3 univariat analyse af respondenterne tilbøjelighed til at acceptere
udsagn
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T-Test af signifikans
Paired t test
Variable

Obs

Mean

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

V3

146

V4

146

3.164384

.1019542

1.231917

2.962875

3.365892

3.5

.0963432

1.164119

3.309582

3.690418

diff

146

-.3356164

.1187549

1.434921

-.5703307

-.1009021

mean(diff) = mean(V3 - V4)
Ho: mean(diff) = 0
Ha: mean(diff) < 0
Pr(T < t) = 0.0027

t =

-2.8261

degrees of freedom =

145

Ha: mean(diff) != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0054

Ha: mean(diff) > 0
Pr(T > t) = 0.9973

.

Figur 4: Sammenhæng mellem de to kandidaters etos og tilbøjeligheden til
at acceptere udsagn
Sammenhæng mellem vurdering (alle 16 udsagn) og accept af citater HTS
Helle Thorning

Model 1

Model 2

dimensionh

0.307*
(0.132)
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0.00328
(0.0107)
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Partivalg, hvis valg imorgen

0.00717
(0.00529)

Andenprio.,hvis valg imorgen

-0.00700
(0.00440)

_cons

2.189***
(0.447)

2.213***
(0.484)

N
142
141
R-sq
0.037
0.101
adj. R-sq
0.030
0.040
Regressionsanalyse (n150) Både falsk og rigtig udsagn samlet
Standard errors in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Sammenhæng mellem vurdering (alle 16 udsagn) og accept af citater KTD
Kristian Thulesen Dahl
Model 1
Model 2
dimensionk

0.671***
(0.146)

0.668***
( 0.147)

Partivalg, sidste ft-valg

0.000200
(0.00667)

Ideologi

0.000371
(0.00970)

Alder

-0.000822
(0.000472)

Køn

-0.00310
(0.00276)

Skoleuddannelse

0.000855
(0.00311)

Erhvervs-/videregående uddannelse

0.00405
(0.00388)

Partvalg, hvis valg imorgen

0.0133**
(0.00485)

Andenprio., hvis valg imorgen
_cons

-0.00984*
(0.00394)
1.055
(0.543)

1.092
(0.574)

N
138
137
R-sq
0.134
0.216
adj. R-sq
0.128
0.160
Standard errors in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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Værdier her viser den insignifikante sammenhæng med enkelte karakterdimensionerdimensioner for HTS og KTD hver
især.
Helle Thorning
Model 1
Model 2
Kompetence
0.07 (0.21)
-0.04 (0.22)
Troværdig
0.12 (0.23)
0.13 (0.24)
Empati
-0.01 (0.21)
0.06 (0.22)
Karisma
0.08 (0.17)
0.12 (0.18)
Partivalg, sidste ft-valg
-0.01 (0.01)
Ideologi
0.00 (0.01)
Alder
-0.00* (0.00)
Køn
0.00 (0.00)
Skoleuddannelse
0.00 (0.00)
Erhvervs-/videregående
0.00 (0.00)
uddannelse
Partivalg, hvis valg i morgen
0.01 (0.01)
Andenprio., hvis valg i morgen
-0.01 (0.00)
Constant
2.33*** (0.54)
2.32***(0.58)
Observations
R-squared

140
0.03
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

139
0.09

Kristian Thulesen
Kompetence
Troværdig
Empati
Karisma
Partivalg, sidste ft-valg
Ideologi
Alder
Køn
Skoleuddannelse
Erhvervs-/videregående
uddannelse
Partivalg, hvis valg i morgen
Andenprio., hvis valg i morgen
Constant
Observations
R-squared

Model1
-0.16 (0.25)
0.30 (0.25)
0.26 (0.23)
-0.21 (0.22)

2.52*** (0.68)

Model2
-0.21 (0.26)
0.28 (0.27)
0.34 (0.24)
-0.25 (0.23)
-0.00 (0.01)
0.01 (0.01)
-0.00** (0.00)
0.00 (0.00)
-0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.01 (0.01)
-0.01* (0.01)
2.77*** (0.73)

130
129
0.05
0.12
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Værdier her viser den insignifikante sammenhæng med enkelte udsagn for HTS og KTD hver især
(begge citater)
Helle Thorning
Intelligent
Virker pålidelig
For de problemer almindelige

!

Model 1
-0.12 (0.20)
0.27 (0.22)
-0.03 (0.20)

Model 2
-0.18 (0.22)
0.29 (0.23)
0.06 (0.22)
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mennesker oplever i hverdagen
Er en politiker, der skiller sig ud
Er egnet til at være statsminister
Virker som en der oprigtigt mener,
hvad personen siger
Er en person, der forstår hvad
almindelige mennesker
Underholdende
Har meget erfaring
Virker troværdig
Lader til at være en person, der
bekymrer sig om folk som mig
Har udstråling
Er god til at få sin politik gennemført
Virker som et god tog ærligt menneske
Er god til at lytte til danskernes behov
Virker passioneret omkring sin politik
Partivalg, sidste ft-valg
Ideologi
Alder
Køn
Skoleuddannelse
Erhvervs-/videregående uddannelse
Partivalg, hvis valg imorgen
Andenprio., hvis der var valg I morgen
Constant
Observations
R-squared
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

-0.08 (0.18)
-0.01 (0.15)
-0.10 (0.23)

-0.05 (0.19)
-0.02 (0.16)
-0.15 (0.25)

0.29 (0.27)

0.31 (0.29)

0.13 (0.17)
0.09 (0.20)
-0.34 (0.25)
-0.27 (0.22)

0.11 (0.18)
0.06 (0.22)
-0.27 (0.27)
-0.32 (0.23)

-0.06 (0.19)
0.18 (0.19)
0.26 (0.22)
-0.10 (0.28)
0.08 (0.20)

2.58*** (0.82)

-0.09 (0.20)
0.19 (0.20)
0.33 (0.25)
-0.18 (0.30)
0.11 (0.21)
0.01 (0.02)
0.02 (0.02)
-0.00 (0.00)
0.00 (0.01)
0.00 (0.01)
-0.00 (0.01)
0.01 (0.01)
-0.01 (0.01)
2.54*** (0.94)

96
0.08

96
0.13

Kristian Thuelsen
Intelligent
Virker pålidelig
For de problemer
almindelige mennesker
oplever i hverdagen
Er en politiker, der skiller
sig ud
Er egnet til at være
statsminister
Virker som en der
oprigtigt mener, hvad
personen siger
Er en person, der forstår
hvad almindelige
mennesker
Underholdende
Har meget erfaring
Virker troværdig
Lader til at være en
person, der bekymrer sig
om folk som mig
Har udstråling
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Model 1
0.15 (0.20)
-0.08 (0.27)
-0.16 (0.25)

Model 2
-0.06 (0.19)
0.06 (0.27)
-0.23 (0.23)

0.27 (0.24)

0.04 (0.25)

0.06 (0.15)

0.06 (0.14)

0.16 (0.26)

0.03 (0.24)

-0.16 (0.25)

-0.21 (0.24)

0.19 (0.19)
0.01 (0.16)
0.39 (0.33)
-0.18 (0.19)

0.12 (0.18)
-0.11 (0.16)
0.28 (0.31)
-0.21 (0.18)

-0.13 (0.22)

0.06 (0.21)
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Er god til at få sin politik
gennemført
Virker som et god tog
ærligt menneske
Er god til at lytte til
danskernes behov
Virker passioneret
omkring sin politik
Partivalg, sidste ft-valg
Ideologi
Alder
Køn
Skoleuddannelse
Erhvervs-/videregående
uddannelse
Partivalg, hvis valg
imorgen
Andenprio., hvis der var
valg I morgen
Constant
Observations
R-squared

0.23 (0.19)

0.28 (0.18)

0.14 (0.22)

0.38* (0.21)

-0.08 (0.22)

-0.00 (0.21)

-0.06 (0.25)

0.05 (0.25)
0.01 (0.02)
0.16** (0.07)
-0.00 (0.00)
-0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.01* (0.01)
0.03** (0.01)
-0.03*** (0.01)

0.80 (0.94)

0.66 (1.00)

89
0.21

89
0.42

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Figur!5!!
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!
Helle Thorning
Virker som en pålidelig person
God til at forstå de problemer,
almindelige mennesker oplever i
deres hverdag
Er godt egnet til at være statsminister
Virker som en, der oprigtigt mener
hvad personen siger
Er en person, der forstår hvordan
almindelig mennesker tænker
Virker troværdig
Lader til at være en person, der
bekymrer sig om folk som mig
Virker som et godt og ærlig menneske
Er god til at lytte til danskernes
ønsker og behov
Virker som en intelligent person
Har meget erfaring
Har udstråling
Er god til at få sin politik gennemført
Virker passioneret omkring sin politik
Samlet gennemsnit

Gennemsnit faktor 1
3,12
2,9

3,1

3,86
3,83
3,88
3,39
3,86
3,76

Kristian Thulesen

Gennemsnit faktor 1

Gennemsnit faktor 2

!

Gennemsnit faktor 2

3,2
3,22
3,02
3
3,11
3,31
3,01
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Virker som en pålidelig person
God til at forstå de problemer,
almindelige mennesker oplever i
deres hverdag
Er godt egnet til at være statsminister
Virker som en, der oprigtigt mener
hvad personen siger
Er en person, der forstår hvordan
almindelig mennesker tænker
Virker troværdig
Lader til at være en person, der
bekymrer sig om folk som mig
Virker som et godt og ærlig menneske
Er god til at lytte til danskernes
ønsker og behov
Virker som en intelligent person
Er en politiker der skiller sig ud
Har meget erfaring
Er god til at få sin politik gennemført
Virker passioneret omkring sin politik
Samlet gennemsnit

3,65
3,51
3,17
3,72
3,66
3,6
3,57
3,71
3,64
4,01
3,86
3,92
3,67
4,15
3,92

3,58

Del 2. Tabeller
Tabel 1:

Værdier ger viser den insignifikante sammenhæng med dimensioner for begge kandidater.

Kompetence
trovaardig
empati
karisma
V1
V2
V5
V6
V15
V16
V25
V26
Constant
Observations
R-squared

Model1
0.33 (0.20)
0.16 (0.21)
-0.02 (0.19)
0.07 (0.16)

1.44*** (0.48)
141
0.12

Model2
0.17 (0.20)
0.12 (0.22)
0.13 (0.20)
0.13 (0.17)
-0.00 (0.01)
0.00 (0.01)
-0.00*** (0.00)
-0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.01*** (0.00)
-0.01*** (0.00)
1.50*** (0.49)
140
0.23
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Værdier viser insignifikante sammenhæng med enkelte items for begge kandidater (begge citater)

intelligent

!

Model 1
0.10 (0.18)

Model 2
-0.08 (0.20)
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paalidelig
forstaa
skilleud
egnet
oprigtig
almindelige
underholdende
erfaren
trovardig
bekymre
udstraale
politik
god
lytte
passion
V1
V2
V5
V6
V15
V16
V25
V26
Constant

-0.01 (0.22)
0.29 (0.20)
0.30* (0.16)
-0.06 (0.17)
0.23 (0.25)
-0.31 (0.25)
0.06 (0.17)
-0.05 (0.17)
-0.05 (0.26)
0.12 (0.17)
-0.09 (0.19)
-0.09 (0.19)
0.11 (0.19)
-0.17 (0.25)
-0.02 (0.18)

0.07 (0.24)
0.28 (0.21)
0.27 (0.18)
-0.02 (0.17)
0.10 (0.26)
-0.25 (0.26)
0.08 (0.17)
-0.16 (0.18)
-0.03 (0.27)
0.02 (0.18)
-0.11 (0.19)
0.04 (0.20)
0.24 (0.20)
-0.13 (0.25)
0.07 (0.19)
-0.01 (0.01)
0.00 (0.01)
-0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.01 (0.01)
0.02** (0.01)
-0.01** (0.01)
2.00** (0.78)

2.12*** (0.72)

Observations
R-squared

99
0.14

99
0.25
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabel 2:
Tal for de præcise egenværdier for dimensionerne. Faktor 1 og 2 har egenværdi over 1 og er taget med
Factor analysis/correlation

Number of obs

=

99

Method: principal-component factors

Retained factors =

2

Rotation: (unrotated)

Number of params =

31

Factor

Eigenvalue

Difference

Proportion

Cumulative

Factor1

8.40065

7.08138

0.5250

0.5250

Factor2
Factor3

1.31927
0.98689

0.33239
0.21768

0.0825
0.0617

0.6075
0.6692

Factor4

0.76921

0.12015

0.0481

0.7173

Factor5
Factor6

0.64906
0.62902

0.02004
0.04091

0.0406
0.0393

0.7578
0.7971

Factor7
Factor8

0.58812
0.52514

0.06298
0.13086

0.0368
0.0328

0.8339
0.8667

Factor9
Factor10

0.39427
0.34141

0.05286
0.02260

0.0246
0.0213

0.8914
0.9127

Factor11
Factor12

0.31881
0.28002

0.03879
0.03196

0.0199
0.0175

0.9326
0.9501

Factor13

0.24807

0.03804

0.0155

0.9656

Factor14
Factor15

0.21002
0.17796

0.03206
0.01590

0.0131
0.0111

0.9787
0.9899

Factor16

0.16206

.

0.0101

1.0000

LR test: independent vs. saturated: chi2(120) = 1008.44 Prob>chi2 = 0.0000

!
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Tabel 3:
Tal for de præcise egenværdier for dimensionerne – HTS. Faktor 1, 2 og 3 har egenværdi over 1 og er taget med
Factor analysis/correlation
Method: principal-component factors
Rotation: (unrotated)

Number of obs
=
Retained factors =
Number of params =

96
3
45

Factor

Eigenvalue

Difference

Proportion

Cumulative

Factor1
Factor2

7.94212
1.49239

6.44973
0.41677

0.4964
0.0933

0.4964
0.5897

Factor3
Factor4
Factor5
Factor6
Factor7

1.07563
0.88085
0.73831
0.63695
0.54835

0.19477
0.14254
0.10136
0.08860
0.06086

0.0672
0.0551
0.0461
0.0398
0.0343

0.6569
0.7119
0.7581
0.7979
0.8322

Factor8
Factor9
Factor10
Factor11
Factor12
Factor13

0.48749
0.42869
0.37261
0.32436
0.27922
0.23287

0.05880
0.05608
0.04825
0.04514
0.04634
0.02344

0.0305
0.0268
0.0233
0.0203
0.0175
0.0146

0.8626
0.8894
0.9127
0.9330
0.9504
0.9650

Factor14
Factor15
Factor16

0.20944
0.19646
0.15426

0.01297
0.04220
.

0.0131
0.0123
0.0096

0.9781
0.9904
1.0000

LR test: independent vs. saturated: chi2(120) =

934.99 Prob>chi2 = 0.0000

Tabel 4:

Tal for de præcise egenværdier for dimensionerne – KTD. Faktor 1, 2 og 3 har egenværdi over 1 og er taget med
Factor analysis/correlation

Number of obs

Method: principal-component factors
Rotation: (unrotated)

=

89

Retained factors =
Number of params =

3
45

Factor

Eigenvalue

Difference

Proportion

Cumulative

Factor1

7.97644

6.61657

0.4985

0.4985

Factor2
Factor3

1.35987
1.08025

0.27962
0.19250

0.0850
0.0675

0.5835
0.6510

Factor4
Factor5

0.88775
0.67388

0.21387
0.05386

0.0555
0.0421

0.7065
0.7486

Factor6
Factor7

0.62001
0.58802

0.03199
0.02462

0.0388
0.0368

0.7874
0.8241

Factor8
Factor9

0.56341
0.44654

0.11687
0.05252

0.0352
0.0279

0.8594
0.8873

Factor10
Factor11

0.39403
0.34877

0.04525
0.06096

0.0246
0.0218

0.9119
0.9337

Factor12
Factor13

0.28782
0.27963

0.00818
0.07350

0.0180
0.0175

0.9517
0.9692

Factor14

0.20613

0.03437

0.0129

0.9820

Factor15
Factor16

0.17176
0.11568

0.05608
.

0.0107
0.0072

0.9928
1.0000

LR test: independent vs. saturated: chi2(120) =

865.10 Prob>chi2 = 0.0000

Tabel 5 (er præsenteret i sin fulde form i brødteksten)

!
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Tabel 6: Test af om HTS faktorer har sammenhæng med accept af udsagn
for (ikke medtaget i brødtekst)
Helle Thorning
flh1
flh2
flh3
V1
V2
V5
V6
V15
V16
V25
V26
Constant
Observations
R-squared

Model 1
0.03 (0.15)
0.07 (0.15)
0.02 (0.14)

3.15*** (0.13)

Model 2
0.08 (0.16)
0.03 (0.16)
0.01 (0.15)
0.00 (0.02)
0.01 (0.02)
-0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
-0.00 (0.00)
-0.00 (0.01)
0.01 (0.01)
-0.00 (0.01)
3.11*** (0.25)

96
96
0.01
0.05
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabel 7: Test af om KTD faktorer har sammenhæng med accept af
udsagn for (ikke med taget i brødtekst)
Kristian Thulesen
flk1
flk2
flk3
V1
V2
V5
V6
V15
V16
V25
V26
Constant
Observations
R-squared

Model 1
0.05 (0.15)
0.33** (0.15)
0.10 (0.13)

3.56*** (0.12)
89
0.13
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Model 2
0.10 (0.14)
0.11 (0.15)
0.16 (0.13)
0.02 (0.01)
0.16*** (0.06)
-0.00 (0.00)
-0.00 (0.00)
0.00 (0.00)
0.01** (0.01)
0.02** (0.01)
-0.02*** (0.01)
2.66*** (0.37)
89
0.34

NB: Faktor 2 ikke er signifikant, når vores kontrolvariable inddrages – altså kan det være tale om spuriøsitet eller en
moderende faktor. Altså noget andet som tager noget af forklaringen på om man er enig i udsagnet.

!
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Del 3. Nøgletal for respondenter
A) Nøgletal hele respondentgruppen (=148):

- Partivalg sidste valg: Procent af gruppen + ikke svar evt som cirkeldiagram med værdier
Partivalg 2011
Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre
Konservative
Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten
Stemte ikke
Ved ikke/har ikke svaret
I alt

Frekvens
36
10
6
22
5
26
23
9
7
4
148

Procent
24,32
6,76
4,85
14,86
3,38
17,57
15,54
6,08
4,73
2,7
100

Ideologifordeling (0-10)
Ideologi
0 (Mest venstreorienterede)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Mest højreorienterede)
Har ikke svaret
I alt

Frekvens
1
5
15
17
17
44
14
14
14
1
4
2
148

Procent
0,68
3,38
10,14
11,49
11,49
29,73
9,46
9,46
9,46
0,68
2,70
1,35
100

Kønsfordeling
Køn
Mand
Kvinde
Har ikke svaret
I alt

Frekvens
45
68
34
147

Procent
30,61
46,26
23,13
100

Alder
Alder

Gennemsnit

Minimum

Maximum

N

51,19

19

88

148

Har ikke
svaret
8

Sidste gennemførte videregående/erhvervsuddannelse: Procent af gruppen
Uddannelse
Frekvens
Procent
Specialarbejderuddannelse (i gang)
1
0,68

!
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Fuldført lærlinge- eller
elevuddannelse (i gang)
Anden faglig uddannelse, mindst ét år
(i gang)
Kort videregående uddannelse (i
gang)
Mellemlang videregående uddannelse
(i gang)
Bachelor (i gang)
Lang videregående uddannelse (i
gang)
Anden uddannelse (i gang)
Specialarbejderuddannelse
(gennemført)
Fuldført lærlinge- eller
elevuddannelse (gennemført)
Anden faglig uddannelse, mindst ét år
(gennemført)
Kort videregående uddannelse, under
3 år (gennemført)
Mellemlang videregående uddannelse
(gennemført)
Bachelor (gennemført)
Lang videregående uddannelse
(gennemført)
Anden uddannelse (gennemført)
Ved ikke/har ikke svaret
I alt

4

2,70

0

0

1

0,68

3

2,03

0
3

0
2,03

1
5

0,68
3,38

21

14,19

16

10,81

10

6,76

38

25,68

5
13

3,38
8,78

1
26
148

0,68
17,58
100

Partivalg hvis der var valg imorgen: Antal og procent af gruppen
Partivalg i morgen
Frekvens
Socialdemokratiet
28
Det Radikale Venstre
8
Konservative
9
Socialistisk Folkeparti
14
Liberal Alliance
4
Dansk Folkeparti
32
Venstre
17
Enhedslisten
12
Stemte ikke
1
Ved ikke/har ikke svaret
23
I alt
148

Procent
18,92
5,41
6,08
9,46
2,7
21,62
11,49
8,11
0,68
15,54
100

Andenprio parti imorgen:
Partivalg anden prioritet
Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre
Konservative
Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten
Stemte ikke
Ved ikke/har ikke svaret
I alt

Procent
14,86
6,76
4,73
6,08
3,38
14,19
14,19
12,84
0
22,98
100

!

Frekvens
22
10
7
9
5
21
21
19
0
34
148
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B) Nøgletal for Gruppe 1 N=65
Partivalg 2011
Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre
Konservative
Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten
Stemte ikke
Ved ikke/har ikke svaret
I alt

Frekvens
16
4
2
7
3
13
10
4
4
2
65

Procent
24,62
6,15
3,08
10,77
4,62
20,00
15,38
6,15
6,15
3,00
100

Ideologifordeling (0-10)
Ideologi
0 (Mest venstreorienterede)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Mest højreorienterede)
Har ikke svaret
I alt

Frekvens
0
1
4
6
8
21
9
7
4
1
3
1
65

Procent
0
1,54
6,15
9,23
12,31
32,31
12,85
10,77
6,15
1,54
4,62
1,54
100

Kønsfordeling
Køn
Mand
Kvinde
Har ikke svaret
I alt

Frekvens
21
28
16
65

Procent
32,31
43,08
24,62
100

Alder - Ved ikke besvarelser er selvfølgelig fjernet når gennemsnit udregnes
Alder
Gennemsnit
Minimum
Maximum
N
52,7

19

88

65

Har ikke
svaret
3

Sidste gennemførte videregående/erhvervsuddannelse: Procent af gruppen
Uddannelse
Frekvens
Procent
Specialarbejderuddannelse (i gang)
0
0
Fuldført lærlinge- eller
1
1,54
elevuddannelse (i gang)
Anden faglig uddannelse, mindst ét år 0
0
(i gang)
Kort videregående uddannelse (i
1
1,54

!
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gang)
Mellemlang videregående uddannelse
(i gang)
Bachelor (i gang)
Lang videregående uddannelse (i
gang)
Anden uddannelse (i gang)
Specialarbejderuddannelse
(gennemført)
Fuldført lærlinge- eller
elevuddannelse (gennemført)
Anden faglig uddannelse, mindst ét år
(gennemført)
Kort videregående uddannelse, under
3 år (gennemført)
Mellemlang videregående uddannelse
(gennemført)
Bachelor (gennemført)
Lang videregående uddannelse
(gennemført)
Anden uddannelse (gennemført)
Ved ikke/har ikke svaret
I alt

2

3,08

0
1

0
1,54

0
4

0
6,15

10

15,38

7

10,77

3

4,62

18

27,69

1
6

1,54
9,23

0
26
65

0
17,58
100

Partivalg, hvis der var valg i morgen
Partivalg i morgen
Frekvens
Socialdemokratiet
13
Det Radikale Venstre
4
Konservative
2
Socialistisk Folkeparti
3
Liberal Alliance
2
Dansk Folkeparti
16
Venstre
8
Enhedslisten
4
Stemte ikke
1
Ved ikke/har ikke svaret
12
I alt
65

Procent
20,00
6,15
3,08
4,62
3,08
24,62
12,31
6,15
1,54
18,46
100

Partivalg anden prioritet, hvis der var valg i morgen
Partivalg anden prioritet
Frekvens
Socialdemokratiet
9
Det Radikale Venstre
3
Konservative
4
Socialistisk Folkeparti
5
Liberal Alliance
1
Dansk Folkeparti
11
Venstre
7
Enhedslisten
8
Stemte ikke
0
Ved ikke/har ikke svaret
17
I alt
65

Procent
13,85
4,62
6,15
7,69
1,54
16,92
10,77
12,31
0
26,15
100

!
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C) Nøgletal for Gruppe 2 N=83
Partivalg 2011
Socialdemokratiet
Det Radikale Venstre
Konservative
Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten
Stemte ikke
Ved ikke/har ikke svaret
I alt

Frekvens
29
6
4
15
2
13
13
5
3
2
83

Procent
24,10
7,23
4,82
18,07
2,41
15,66
15,66
6,02
3,61
2,41
100

Ideologifordeling (0-10)
Ideologi
0 (Mest venstreorienterede)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Mest højreorienterede)
Har ikke svaret
I alt

Frekvens
1
4
11
11
9
23
5
7
10
0
1
1
83

Procent
1,20
4,82
13,25
13,25
10,84
27,71
6,02
8,43
12,05
0
1,20
1,20
100

Køn
Mand
Kvinde
Har ikke svaret
I alt

Frekvens
24
40
18
82

Procent
29,27
48,78
21,95
100

Alder
Alder

Gennemsnit

Minimum

Maximum

N

49,97

19

79

78

Har ikke
svaret
5

Sidste gennemførte videregående/erhvervsuddannelse: Procent af gruppen
Uddannelse
Frekvens
Procent
Specialarbejderuddannelse (i gang)
1
1,20
Fuldført lærlinge- eller
3
3,61
elevuddannelse (i gang)
Anden faglig uddannelse, mindst ét år 0
0
(i gang)
Kort videregående uddannelse (i
0
0
gang)
Mellemlang videregående uddannelse 1
1,20

!
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(i gang)
Bachelor (i gang)
Lang videregående uddannelse (i
gang)
Anden uddannelse (i gang)
Specialarbejderuddannelse
(gennemført)
Fuldført lærlinge- eller
elevuddannelse (gennemført)
Anden faglig uddannelse, mindst ét år
(gennemført)
Kort videregående uddannelse, under
3 år (gennemført)
Mellemlang videregående uddannelse
(gennemført)
Bachelor (gennemført)
Lang videregående uddannelse
(gennemført)
Anden uddannelse (gennemført)
Ved ikke/har ikke svaret
I alt

0
2

0
2,41

1
1

1,20
1,20

11

13,25

9

10,84

7

8,43

20

24,10

4
7

4,82
8,43

1
15
83

1,20
18,07
100

Partivalg, hvis der var valg i morgen
Partivalg i morgen
Frekvens
Socialdemokratiet
15
Det Radikale Venstre
4
Konservative
7
Socialistisk Folkeparti
11
Liberal Alliance
2
Dansk Folkeparti
16
Venstre
9
Enhedslisten
8
Stemte ikke
0
Ved ikke/har ikke svaret
11
I alt
83

Procent
18,07
4,82
8,43
13,25
2,41
19,20
10,84
9,64
0
13,25
100

Partivalg anden prioritet, hvis der var valg imorgen
Partivalg anden prioritet
Frekvens
Socialdemokratiet
13
Det Radikale Venstre
7
Konservative
3
Socialistisk Folkeparti
4
Liberal Alliance
4
Dansk Folkeparti
10
Venstre
14
Enhedslisten
11
Stemte ikke
0
Ved ikke/har ikke svaret
17
I alt
83

Procent
15,66
8,43
3,61
4,82
4,82
12,05
16,87
13,25
0
20,48
100

!
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Del 4. Spørgeskema
(Gruppe 1) Spørgeskema om politikere
Tusind tak for, at du vil hjælpe mig med mit speciale - det er jeg meget glad for.
Her kommer nogle spørgsmål, som jeg håber, du vil besvare. Dine svar er helt anonyme.
Venlig hilsen
Thomas
***
Først får du nogle spørgsmål om politik:
Spørgsmål 1: Hvilket parti stemte du på ved sidste folketingsvalg? (sæt kryds)
Socialdemokratiet
De radikale
De konservative
Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten
Stemte ikke

_
_
_
_
_
_
_
_
_

Spørgsmål 2: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på den skala?
Til venstre
højre
0
1

I midten
2

3

4

5

Til
6

7

8

9

10

Spørgsmål 3: Helle Thorning har udtalt:
”Når borgeren bliver genoptrænet hjemme og ikke på hospitalet, så er det lettere for den enkelte”
I hvor høj grad er du enig i udsagnet:
Helt enig

I nogen grad

Neutral

I nogen grad
uenig

Helt uenig

Spørgsmål 4: Kristian Thulesen Dahl har udtalt:
Der er ofte muligheder for at gøre tingene smartere på sundhedsområdet og dermed få det samme eller mere for færre omkostninger
I hvor høj grad er du enig i udsagnet:
Helt enig

I nogen grad

Neutral

I nogen grad
uenig

Helt uenig

Spørgsmål 4: Hvad er din alder?

!
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Alder:

__

Spørgsmål 5: Hvad er dit køn:
Mand
Kvinde

__
__

Spørgsmål 6: Nu kommer der nogle spørgsmål om to politikere. Vi vil gerne høre, hvor godt du synes
de følgende ord eller sætninger beskriver Kristian Thulesen Dahl og Helle Thorning Schmidt?
Læg mærke til at navnene i skemaerne nogle gange er byttet rundt.
M

Virker som en intelligent person
Passer
Passer godt
meget godt
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer meget
dårligt

Ved ikke

M

Virker som en pålidelig person
Passer
Passer godt
meget godt
Kristian Thulesen Dahl
Helle Thorning Schmidt
M

God til at forstå de problemer, almindelige mennesker oplever i deres hverdag
Passer
Passer godt Hverken
Passer dårlig
meget godt
eller
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Er en politiker der skiller sig ud
Passer
Passer godt
meget godt
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer meget
dårligt

Ved ikke

M

Er godt egnet til at være statsminister
Passer
Passer godt
meget godt
Kristian Thulesen Dahl
Helle Thorning Schmidt
M

Virker som en, der oprigtigt mener hvad personen siger
Passer
Passer godt Hverken
meget godt
eller
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Er en person, der forstår hvordan almindelig mennesker tænker
Passer
Passer godt Hverken
Passer dårlig
meget godt
eller
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Er underholdende
Passer
meget godt

!

Passer godt

Hverken
eller

Passer dårlig
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Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
Nu kommer der et par korte spørgsmål om uddannelse:
Spørgsmål 7: Hvilken uddannelse er du i gang med – eller hvilken har du senest gennemført? (kun et
svar)
Skoleuddannelse

Er i gang
med

Har
gennemført

Er i gang
med

Har
gennemført

7. klasse eller kortere
8.-9. klasse
10. klasse
Realeksamen
Studentereksamen (almindelig gymnasium, STX)
HF
HTX
HHX
Er i gang med en skoleuddannelse
Andet (inkl. udenlandsk skoleuddannelse)
Erhvervs- eller videregående uddannelse
Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
Anden faglig uddannelse, mindst ét år (f.eks. SOSU- uddannelserne)
Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. installatør, politibetjent, laborant)
Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog)
Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)
Lang videregående uddannelse (f.eks. gymnasielærer, læge, økonom, jurist)
Anden uddannelse, f.eks. udenlandske uddannelse
Spørgsmål 8: Nu får du igen et par hurtige spørgsmål om Kristian Thulesen Dahl og Helle Thorning
Schmidt. Vi vil gerne høre, hvor godt du synes de følgende ord beskriver de to politikere?
M

Har meget erfaring
Passer
meget godt
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Passer godt

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer godt

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer meget

Ved ikke

Virker troværdig
Passer
meget godt

Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Lader til at være en person, der bekymrer sig om folk som mig
Passer
Passer godt Hverken
Passer dårlig
meget godt
eller
Kristian Thulesen Dahl
Helle Thorning Schmidt
M

Har udstråling
Passer

!

Passer godt

Hverken

Passer dårlig
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meget godt

eller

dårligt

Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Er god til at få sin politik gennemført
Passer
Passer godt
meget godt
Kristian Thulesen Dahl
Helle Thorning Schmidt

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

M

Virker som et godt og ærlig menneske
Passer
Passer godt
meget godt
Kristian Thulesen Dahl
Helle Thorning Schmidt
M

Er god til at lytte til danskernes ønsker og behov
Passer
Passer godt Hverken
meget godt
eller
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Virker passioneret omkring sin politik
Passer
Passer godt
meget godt
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl

Hverken
eller

Spørgsmål 9: Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var valg i morgen?
Socialdemokratiet
De radikale
De konservative
Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten

_
_
_
_
_
_
_
_

Spørgsmål 10: Hvilket parti ville du foretrække, hvis du til et folketingsvalg skulle stemme på et andet
parti end din førsteprioritet (altså - hvad anser du som det "næstbedste" parti)?
Socialdemokratiet
De radikale
De konservative
Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten

_
_
_
_
_
_
_
_

Tusind tak for hjælpen til mit speciale!

!
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(Gruppe 2 )Spørgeskema om politikere
Tusind tak for, at du vil hjælpe mig med mit speciale - det er jeg meget glad for.
Her kommer nogle spørgsmål, som jeg håber, du vil besvare. Dine svar er helt anonyme.
Venlig hilsen
Thomas
***
Først får du nogle spørgsmål om politik:
Spørgsmål 1: Hvilket parti stemte du på ved sidste folketingsvalg? (sæt kryds)
Socialdemokratiet
De radikale
De konservative
Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten
Stemte ikke

_
_
_
_
_
_
_
_
_

Spørgsmål 2: I politik taler man ofte om venstre og højre. Hvor vil du placere dig selv på den skala?
Til venstre
højre
0
1

I midten
2

3

4

5

Til
6

7

8

9

10

Spørgsmål 3: Kristian Thulesen Dahl har udtalt:
”Når borgeren bliver genoptrænet hjemme og ikke på hospitalet, så er det lettere for den enkelte”
I hvor høj grad er du enig i udsagnet:
Helt enig

I nogen grad

Neutral

I nogen grad
uenig

Helt uenig

Spørgsmål 4: Helle Thorning har udtalt:
Der er ofte muligheder for at gøre tingene smartere på sundhedsområdet og dermed få det samme eller mere for færre omkostninger
I hvor høj grad er du enig i udsagnet:
Helt enig

I nogen grad

Neutral

I nogen grad
uenig

Helt uenig

Spørgsmål 4: Hvad er din alder?
Alder:

__

Spørgsmål 5: Hvad er dit køn:

!
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Mand
Kvinde

__
__

Spørgsmål 6: Nu kommer der nogle spørgsmål om to politikere. Vi vil gerne høre, hvor godt du synes
de følgende ord eller sætninger beskriver Kristian Thulesen Dahl og Helle Thorning Schmidt?
Læg mærke til at navnene i skemaerne nogle gange er byttet rundt.
M

Virker som en intelligent person
Passer
Passer godt
meget godt
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer meget
dårligt

Ved ikke

M

Virker som en pålidelig person
Passer
Passer godt
meget godt
Kristian Thulesen Dahl
Helle Thorning Schmidt
M

God til at forstå de problemer, almindelige mennesker oplever i deres hverdag
Passer
Passer godt Hverken
Passer dårlig
meget godt
eller
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Er en politiker der skiller sig ud
Passer
Passer godt
meget godt
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer meget
dårligt

Ved ikke

M

Er godt egnet til at være statsminister
Passer
Passer godt
meget godt
Kristian Thulesen Dahl
Helle Thorning Schmidt
M

Virker som en, der oprigtigt mener hvad personen siger
Passer
Passer godt Hverken
meget godt
eller
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Er en person, der forstår hvordan almindelig mennesker tænker
Passer
Passer godt Hverken
Passer dårlig
meget godt
eller
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Er underholdende
Passer
meget godt

Passer godt

Hverken
eller

Passer dårlig

Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl

!
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Nu kommer der et par korte spørgsmål om uddannelse:
Spørgsmål 7: Hvilken uddannelse er du i gang med – eller hvilken har du senest gennemført? (kun et
svar)
Skoleuddannelse

Er i gang
med

Har
gennemført

Er i gang
med

Har
gennemført

7. klasse eller kortere
8.-9. klasse
10. klasse
Realeksamen
Studentereksamen (almindelig gymnasium, STX)
HF
HTX
HHX
Er i gang med en skoleuddannelse
Andet (inkl. udenlandsk skoleuddannelse)
Erhvervs- eller videregående uddannelse
Specialarbejderuddannelse mv. (under 1 år)
Fuldført lærlinge- eller elevuddannelse
Anden faglig uddannelse, mindst ét år (f.eks. SOSU- uddannelserne)
Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. installatør, politibetjent, laborant)
Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog)
Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse)
Lang videregående uddannelse (f.eks. gymnasielærer, læge, økonom, jurist)
Anden uddannelse, f.eks. udenlandske uddannelse
Spørgsmål 8: Nu får du igen et par hurtige spørgsmål om Kristian Thulesen Dahl og Helle Thorning
Schmidt. Vi vil gerne høre, hvor godt du synes de følgende ord beskriver de to politikere?
M

Har meget erfaring
Passer
meget godt
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Passer godt

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer godt

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Virker troværdig
Passer
meget godt

Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Lader til at være en person, der bekymrer sig om folk som mig
Passer
Passer godt Hverken
Passer dårlig
meget godt
eller
Kristian Thulesen Dahl
Helle Thorning Schmidt
M

Har udstråling
Passer
meget godt

Passer godt

Hverken
eller

Passer dårlig

Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl

!
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M

Er god til at få sin politik gennemført
Passer
Passer godt
meget godt
Kristian Thulesen Dahl
Helle Thorning Schmidt

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Hverken
eller

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

Passer dårlig

Passer meget
dårligt

Ved ikke

M

Virker som et godt og ærlig menneske
Passer
Passer godt
meget godt
Kristian Thulesen Dahl
Helle Thorning Schmidt
M

Er god til at lytte til danskernes ønsker og behov
Passer
Passer godt Hverken
meget godt
eller
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl
M

Virker passioneret omkring sin politik
Passer
Passer godt
meget godt
Helle Thorning Schmidt
Kristian Thulesen Dahl

Hverken
eller

Spørgsmål 9: Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var valg i morgen?
Socialdemokratiet
De radikale
De konservative
Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten

_
_
_
_
_
_
_
_

Spørgsmål 10: Hvilket parti ville du foretrække, hvis du til et folketingsvalg skulle stemme på et andet
parti end din førsteprioritet (altså - hvad anser du som det "næstbedste" parti)?
Socialdemokratiet
De radikale
De konservative
Socialistisk Folkeparti
Liberal Alliance
Dansk Folkeparti
Venstre
Enhedslisten

_
_
_
_
_
_
_
_

Tusind tak for hjælpen til mit speciale!

***
!
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