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2 ABSTRACT
The two Danish political parties the Danish People’s Party and the Red-Green Alliance are both
critical of EU. This thesis addresses the two parties’ views on EU by using the branding tool
’storytelling’ to determine their dominating stories about EU.
The thesis then examine the Danish People’s Party’s and the Red-Green Alliance’s success in
getting their dominating story about EU in the media, by using content analysis combined with
storytelling to analyse the two parties’ stories about EU in seven Danish national newspapers.
Theories:
This thesis draws on theories on political communication in the media by focusing on
Ida Schultz’ [later Willig] (2007) term ’segment press’; Bruce Westley’s and Malcolm MacLean’s
(1957) Conceptual Model for Research also known as ’the Gatekeeper model’; and Brian
McNair’s (2011) five obligations that the media have in informing the public about political
issues.
Methods:
Storytelling is first used to find the two parties’ dominating stories about EU by applying the
Fairytale Model, created by Klaus Fog, Christian Budtz, Philip Munch, and Stephen Blanchette
(2010), to both the Danish People's Party’s and the Red-Green Alliance’s political
communication about EU on the parties’s web pages.
Then content analysis, drawing mainly on Mikkel Fugl Eskjær and Rasmus Helles (2015)
theories, is used to analyse newspaper articles and feature articles in seven Danish national
newspapers where the Danish People’s Party’s and the Red-Green Alliance’s stories about EU
are present, by dividing the individual texts into a number of categories creating a view of the
content both as a mass and as individual texts.
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Another content analysis was then applied to the data in the goal to determine if the two
parties’s dominating stories about EU was present.
Storytelling was then used once more to define and categorise the different stories in the chosen
newspapers, in order to determine how successful the two parties have been in getting the
newspapers to present their dominating stories about EU.
Findings:
The analysis of the Danish People’s Party’s and the Red-Green Alliance’s stories about EU in the
seven newspapers show that both parties are highly successful in getting their dominant stories
presented in the newspapers.
It furthermore show how the main difference between the two parties and their stories is the
view on humanity. Where Danish People’s Party find that EU’s open boarder policy is a threat to
safety of the Danish people, because it allows both criminal foreigners and benefit tourists free
access to Denmark. The Red-Green Alliance, however, find that EU puts the profit of
multinational corporations first instead of creating politics that benefits the people and the
environment.
Keywords: The Danish People’s Party; The Red-Green Alliance; politics; political
communication; storytelling; the Fairytale Model; content analysis; media; Denmark; EU.
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3 INDLEDNING
Der var engang. Sådan indledes mange eventyr, og det slutter med, at alle levede lykkeligt til
deres dages ende.
Politikere fremlægger ikke helt deres syn på verden som et klassisk folkeeventyr, men alligevel
er politisk kommunikation små fortællinger. For når politikerne fortæller, så er der gerne noget
man vil undgå, og noget man vil opnå. Opnås resultatet vil verden blive et bedre sted, eller i det
mindste vil vi opnå nogle goder, der kan gøre vores liv bedre, selvom vi ikke nødvendigvis lever
lykkeligt til vores dages ende af den grund.
De fortællinger som politikerne skaber, skal nå ud til befolkningen, så partierne kan
overbevise folk om, at en stemme på partiet er et skridt mod et bedre liv. Dog er det væsentligt,
at fortællingerne er troværdige, for ellers risikerer partiet, at vælgerne peger på nogle andre, der
bedre formår at sælge forestillingen om det lykkeligelig liv.

3.1 PROBLEMFELT
De to partier Dansk Folkeparti og Enhedslisten er i mange henseender vidt forskellige. Hvor det
ene parti placerer sig værdipolitisk på yderst på højrefløjen (Koch Fischer, 2013; Thorup, 2014),
befinder det andet parti sig yderst på venstrefløjen (Koch Fischer, 2013; March, 2011). Alligevel
kan Dansk Folkeparti og Enhedslisten godt enes om deres modstand over for EU (Dansk
Folkeparti E, n.d.; Enhedslisten C, 2011).
Men hvad er det for nogle fortællinger de to partier har om EU, og formår de at komme igennem
med dem i medierne, altså at få præsenteret deres dominerende fortælling?
Ved at inddrage brandingredskabet ’storytelling’, vil jeg i mit speciale redegøre for hvilke
dominerende fortællinger Dansk Folkeparti og Enhedslisten har om EU. Herefter ønsker jeg at se
nærmere på, hvorvidt disse fortællinger kommer til udtryk i medierne, eller om der dukker en
helt andre fortællinger op.
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I det der er tale om to partiers fortællinger i medierne, vil jeg inddrage teori omkring medier,
politisk kommunikation, storytelling og kvantitativ indholdsanalyse som grundlag for mine
følgende analyser, der skal lede til en besvarelse af min problemformulering.

3.2 PROBLEMFORMULERING
I min undersøgelse af de to partiers fortællinger om EU, arbejder jeg ud fra følgende
problemformulering:

I hvilket omfang formår Dansk Folkeparti og Enhedslisten at komme igennem i medierne med

	
  

3.3 OPGAVENS OPBYGNING
Jeg indleder med en præsentation af først Dansk Folkeparti og dernæst Enhedslisten. Jeg
gennemgår partiernes historie, herefter fremlægger jeg generelle sager, som partierne arbejder
for, for afslutningsvist at give en mere udførlig præsentation af deres syn på EU.
I mit teoretiske afsnit kigger jeg nærmere på de danske avisers udvikling, samt deres rolle
som formidlere af politiske budskaber. Dette binder jeg sammen med teorier omkring politisk
kommunikation.
I den anden del af mit teoriafsnit går jeg i dybden med begrebet storytelling, der danner rammen
for besvarelsen af min problemformulering.
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Foruden storytelling benytter jeg mig af kvantitativ indholdsanalyser som min metode til
at analysere Dansk Folkepartis og Enhedslistens fortællinger om EU. I mit metodiske afsnit
redegør jeg desuden for min videnskabslige tilgang til både mit metodiske arbejde med
storytelling og den kvantitative indholdsanalyse ved at inddrage de to videnskabsteoretiske
tilgange hermeneutikken og positivismen.
Under min analyse af de to partiers fortællinger om EU, kigger jeg først nærmere på de
resultater, jeg er kommet frem til via mine kvantitative indholdsanalyser af partiernes
fortællinger i syv landsdækkende dagblade. Herefter benytter jeg storytelling til at identificere
partiernes dominerende fortællinger på deres hjemmesider, for bagefter at se om de
dominerende fortællinger går igen i medierne, eller om nogle helt andre fortællinger dukker op.
Afslutningsvist diskuterer jeg mine fund ved både at stille de to partiers fortællinger over for
hinanden og ved at se nærmere på hvor stor succes partierne havde hver især, hvilket tilsammen
skal udgøre besvarelsen af min indledende problemformulering.
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4 PRÆSENTATION
AF PARTIERNE
4.1 DANSK FOLKEPARTI
Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995. Samme år blev Pia Kjærsgaard udpeget som partiets første
leder (Dansk Folkeparti A, n.d.). I 2012 træder hun tilbage fra formandsposten, som overtages af
Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti B, n.d.).
Partiet har siddet i Folketinget siden 1998, hvor de kom ind med 13 mandater. Partiet er vokset
støt siden da, og efter sidste folketingsvalg i 2015 har Dansk Folkeparti 37 mandater, og kan
dermed kalde sig for Danmarks næststørste parti (Bille & Rüdiger, Dansk Folkeparti, 2015).
Partiet er topstyret, hvilket betyder at Dansk Folkepartis hovedbestyrelse styrer hvilke
udtalelser medlemmerne af partiet kan komme med. Finder hovedbestyrelsen, at et medlem har
udtalt sig i mod Dansk Folkepartis holdninger eller ønsker, kan dette medlem blive ekskluderet.
Noget ledende medlemmer i partiet forklarer med, at man ikke ønsker interne stridigheder eller
uenigheder luftet i offentligheden via medierne (Arnfred, 2015; Sølund & Koue, 2006).
Dansk Folkeparti var fra 2001 til 2011, og igen fra 2015, støtteparti til regeringen, der i
første omgang bestod af Venstre og De Konservative, og i anden omgang fra 2015 udelukkende
af Venstre (Bille & Rüdiger A, 2015; Ritzau, 2015 A).
Dansk Folkeparti befinder sig på den yderste højrefløj rent værdipolitisk (Koch Fischer,
2013). Ugebrevet Mandag Morgen foretog i august 2015 en undersøgelse af danskernes
værdipolitiske holdninger i forbindelse med folketingsvalget samme år, der viste at:
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“[m]ed Kristian Thulesen Dahl i spidsen har partiet vundet værdikampen, når det drejer sig om at appellere til
danskernes frygt for indvandring og ønske om at få Danmark til at hænge bedre sammen.” (Reiermann, 2015).

Dog er partiet ikke i særlig høj udstrækning kommet med konkrete løsningsforslag i forbindelse
med partiets mærkesager, men har derimod blot godtaget andre partiers bud (Reiermann, 2015).
En undersøgelse Information har fået foretaget, viser at Dansk Folkeparti i 2014, placerer sig
længst på højrefløjen (Thorup, 2014), når der stemmes om forslag i Folketinget, på trods af at
partiet præsenterer sig selv som et midterparti (Meier Carlsen, 2013, s. 238-239; Kjærsgaard,
2009). Dog er Dansk Folkepartis økonomiske politik blevet mere venstreorienteret de seneste år,
mens deres værdipolitik fortsat er yderst på højrefløjen (Thorup, 2014; Koch Fischer, 2013).
Partiet er også det med mindst indflydelse i Folketinget (Thorup, 2014).
Dansk Folkeparti betegner ikke sig selv som et protestparti (Kjærsgaard, 2005), dog peger
politisk kommentator Troels Mylenberg på, at partiet i begyndelsen var et protestparti, med
hovedfokus på udlændingepolitikken (Ritzau, 2013 C), hvilket dog delvist har ændret sig,
således at partiet “[…] heller ikke så entydigt [er] et protestparti længere.” (Thorup, 2014).

4.1.1 MÆRKESAGER
Dansk Folkeparti arbejder for at stoppe indskrænkningen af folkets frihed og på at forsvare
danske traditioner, når de trues. Målet er at bevare den frihed og selvstændighed, der er blevet
opbygget gennem Danmarks historie, så videreudviklingen af landet kan fortsætte, og så
folkestyret kan sikres (Dansk Folkeparti B, n.d.).
For at opnå dette har Dansk Folkeparti en række mærkesager, som partiet arbejder for, herunder
flygtninge- og indvandrerområdet, grænsekontrol og EU (Dansk Folkeparti B, n.d.).
Dansk Folkeparti fremsætter, at Danmark hjælper mennesker på flugt, da landet er
hjertevarmt, godt og velstående. Dog skal denne hjælp være ansvarlig, da der ellers vil være
indvandrere, der får lov at være uden arbejde. Dansk Folkeparti påpeger, at en misforstået
godhed, altså at tage imod flere flygtninge end landet kan rumme, vil underminere værdier som
ligestilling og demokrati. Krav til indvandrere i landet om at følge landets love og værdier samt
at tage en uddannelse og et arbejde, er den eneste måde, hvor på man, også i fremtiden, sikrer
et godt dansk samfund (Dansk Folkeparti C, n.d.).
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Dansk Folkeparti vil have genindført den grænsekontrol, som blev nedlagt i 2001, da de åbne
grænser har medvirket til større kriminalitet i Danmark (Dansk Folkeparti D, n.d.).’

4.1.2.EU
“Dansk Folkeparti ønsker et tæt samarbejde i Europa. Men vi er modstandere af Den Europæiske Union, som
politikerne gradvis har trukket ned over hovedet på befolkningen.” (Dansk Folkeparti E, n.d.).

Dansk Folkeparti ønsker ikke, at Danmark skal være medlem af EU, men støtter landets
medlemskab af NATO og FN (Dansk Folkeparti F, n.d.). For Danmark opgiver suverænitet ved at
være medlem af EU, hvorfor Dansk Folkeparti er modstandere af EU (Dansk Folkeparti F, n.d.).
Dansk Folkeparti peger på, at der kun kan opnås folkelig indflydelse i nationalstater. Noget
Danmark ikke kan opnå som medlem af EU, der er på vej til at blive “Europas Forenede Stater”
(Dansk Folkeparti K, EU). Et samarbejde mellem landene i Europa skal begrænse sig til handel,
teknik og miljø. Ydermere fremhæver Dansk Folkeparti, at de er det eneste parti i landet, der vil
forhindre, at Tyrkiet bliver medlem af EU, så landets 72 millioner borger ikke får “gratis adgang
til Europa” (Dansk Folkeparti G n.d.).
For da tyrkerne har muslimske rødder, hører de ikke til i EU, da deres kultur, herunder
undertrykkelse af kvinder, er uforenelig med den vestlige kultur (Dansk Folkeparti H, n.d.).
Den frie bevægelighed mellem EU-lande har skabt alvorlige problemer, påpeger Dansk
Folkeparti. Derudover truer EU det danske velfærdssystem, så der skal være større mulighed for
at de enkelte lande kan stå uden for aftaler (Dansk Folkeparti H, n.d.).
Som nævnt ovenstående, ønsker Dansk Folkeparti igen grænsekontrol mellem EU-lande, så de
østeuropæiske kriminelle, der er i stort antal er kommet til Danmark, kan blive stoppet ved
grænsen. For “[…] ligeså naturligt som vi låser hoveddøren om aftenen, skal der være kontrol
ved grænsen. De kriminelle skal have al den modstand, de kan få” (Dansk Folkeparti H, n.d.). I
stedet skal de europæiske lande samarbejde med hinanden og USA om at bekæmpe den
internationale kriminalitet og terrorisme.
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Dansk Folkeparti mener, deres EU modstand til trods, at Danmark har opnået flere fordele ved
sit medlemskab af EU. Dog er EUs magt nu for vidtrækkende, især når det kommer indflydelse
på dansk udlændingepolitik og på velfærdssystemet.
Dansk Folkeparti kræver større åbenhed omkring EUs arbejde, så borgerne bedre kan holde styr
på, hvad magthaverne foretager sig (Dansk Folkeparti H, n.d.). For nu er der afstand mellem
politikerne i EU og befolkningen, og denne afstand vokser. Dette skyldes, at magthaverne ikke
mener, at den almene borger kan overskue de problematikker, magthaverne arbejder på at løse.
Dermed svækkes borgernes indflydelse på deres samfund, og borgerne bliver skeptiske over for
EU (Dansk Folkeparti I, 2009).
EU udgør også en trussel, da der stilles krav om overvågning af medlemslandenes politiske
processer. Denne indblanding, mener Dansk Folkeparti, at Danmark skal modsætte sig, uanset
om denne indblanding i dansk politik kommer fra EU politikere eller EU-domstolen (Dansk
Folkeparti I, 2009).
EUs voksende indflydelse på og indgriben i dansk politik, frygter Dansk Folkeparti vil kunne føre
til ændringer i Danmarks Riges Grundlov, eller, i værste fald, at en Europæisk grundlov bliver
etableret som erstatning for den danske (Dansk Folkeparti I, 2009).
Dansk Folkeparti påpeger, at man i EU mener, at der i fremtiden vil mangle arbejdskraft i
medlemslandene, og dette er begrundelsen for, at det gøres nemmere at få adgang til
EU-lande, hvis man kommer fra et udviklingsland. I EU er man af den overbevisning, at folk fra
udviklingslandene kan blive lige som folk i vestlige lande. Men Dansk Folkeparti ”vender sig
imod ved lov at gøre alle mennesker ens, ophæve kulturelt og religiøst betingede
modsætningsforhold eller skabe en masse nye europæere.” (Dansk Folkeparti I, 2009).
Derfor finder partiet tanken om at tiltrække de få veluddannede personer, der befinder sig i
udviklingslandene til Europa, højst utiltalende, da det vil være til hindring for en fortsat
udvikling i disse fattige lande. Ydermere kan det medføre islamisering af Europa. Derfor ønsker
Dansk Folkeparti ingen indblanding i dansk udlændingepolitik fra EUs side (Dansk Folkeparti I,
2009).
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4.2 ENHEDSLISTEN
Enhedslisten blev dannet i 1989, da Socialistisk Arbejderparti, Danmarks Kommunistiske Parti
og Venstresocialisterne gik sammen om at danne ‘Enhedslisten - Den røde og grønne fællesliste’
(Clausen, n.d.). Partiet har en kollektiv ledelse, og alle ansatte i partiet og
folketingsmedlemmerne tjener det samme. Det folketingspolitikerne tjener mere end de ansatte
som Enhedslisten selv aflønner, betaler de til partiet i form af ‘partiskat’ (Enhedslisten A, n.d.;
Clausen, n.d.).
Fra 1994 til 2001 agerede Enhedslisten både støtteparti for og opposition imod regeringen
(Clausen, n.d.), der fra 1994 til 1996 bestod af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og
Centrumdemokraterne, og fra 1996 - 2001 kun bestod af Socialdemokratiet og Det Radikale
Venstre (Aarhus Universitet, n.d.).
Partiet kom i Folketinget i 1994 med seks mandater. Efter sidste folketingsvalg i 2015 opnåede
partiet at få 14 mandater (Bille & Rüdige B, 2015).
Enhedslisten befinder sig på den yderste venstrefløj i alle politiske og værdimæssige
henseender (Koch Fischer, 2013).
Undersøgelsen foretaget af Information (afsnit 4.1) viser, at Enhedslisten placerer sig længst til
venstre i forbindelse med afstemninger i Folketinget (Thorup, 2014). Partiet var også i langt
mindre udstrækning enig med VK-regeringen [2001 - 2011], end Dansk Folkeparti var med den
nu afgåede SR-regeringen (Thorup, 2014).
Luke March, underviser i politik ved University of Edinburgh (Politics and International
Relations, n.d.), beskriver Enhedslisten som et parti på den ekstreme venstrefløj. Det betyder at
partiet er antikapitalistisk og klar til kamp mod det etablerede system, til fordel for en mere
socialøkonomisk verden. Partierne på den ekstreme venstrefløj har dog gennemgået en
udvikling de sidste 30 år, der betyder, at de er blevet væsentligt mindre radikale i deres politiske
synspunkter (March, 2008).
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I 2010 vedtog Enhedslisten på et årsmøde, at partiet godt kunne stemme ja til “en rød finanslov,
hvis den ikke indeholder nye forringelser” (Sæhl, 2010). Noget der dengang ikke fik partiet til at
frygte, at det mistede sin status som protestparti (Sæhl, 2010). Et år senere vil Enhedslisten dog
gerne gøre op med forestillingen om, at partiet blot er et protestparti, der ser på fra sidelinjen
(Garde Gräs, 2011).

4.2.1 PRINCIPPROGRAM
Enhedslisten fremhæver ikke nogle deciderede mærkesager, men i deres principprogram
fremhæves de områder, der er størst fokus på.
Fælles løsninger og fælleskab fremhæver Enhedslisten som det fundament, der har skabt
menneskets fremskridt. Dog er der en kamp mellem de personer, der ønsker at tjene penge på
andre og at udnytte naturen på den ene side, og det arbejdende folk på den anden side.
(Enhedslisten B, n.d.).
Derfor må man det kapitalistiske samfund til livs. For kapitalismen “[…] står i vejen for frihed,
tryghed og demokrati” ( Enhedslisten B, n.d.).
Ved at erstatte det kapitalistiske samfund med et socialistisk samfund, vil man komme den
grundlæggende ulighed i samfundet til livs, som kapitalismen har skabt. Jagten på profit, som
der stræbes efter i et kapitalistisk samfund, truer både demokratiet, miljøet og folks frihed
(Enhedslisten B, n.d.).
Enhedslisten har ikke et konkret bud på, hvordan et socialistisk samfund skal se ud, men
påpeger, at det er noget, der skal skabes i fællesskab, så alle kan leve deres liv så frit som muligt.
Dog vil der også opstå uligheder i et socialistisk samfund, men disse uligheder kan kommes til
livs gennem demokrati.
Partiet arbejder i det hele taget for en grundlæggende forandring af det danske samfund. For at
sådan en forandring kan finde sted, er det nødvendigt med en revolution, hvor befolkningen
tager magten fra den økonomiske elite, der sidder på magten i det kapitalistiske samfund vi har i
dag (Enhedslisten B, n.d.).
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4.2.2 EU
“Enhedslisten er imod EU. Det er vi, fordi EU undergraver demokrati og velfærd i medlemslandene, og fordi EU
medvirker til blokdannelse og udnyttelse af verdens fattige lande.” (Enhedslisten C, 2011).

Enhedslisten vil have Danmark ud af EU og NATO, men ønsker fortsat medlemskab af FN.
Derudover vil partiet nedlægge militæret. I stedet ønsker de at opnå international solidaritet i
kampen for alles frihed (Enhedslisten B, n.d.).
At Danmark skal meldes ud af EU, skyldes flere grunde. Navnligt ligger begrundelsen i, at EUs
indflydelse på dansk lovgivning skader demokratiet i landet, og at den måde EU fungerer på i
dag er med til at støtte det kapitalistiske samfund, som Enhedslisten ønsker at komme væk fra.
Faktisk så partiet helst, at EU blev nedlagt fuldstændigt. I EUs sted ser Enhedslisten et grønt og
socialistisk samarbejde mellem de europæiske lande (Enhedslisten B, n.d.). Et samarbejde partiet
allerede har indgået med andre europæiske venstrefløjspartier (Enhedslisten C, 2011)
Enhedslisten mener ikke, at EU tager hensyn til miljøet og menneskerne, da samarbejdet i
EU udelukkende er for at skabe økonomisk vækst. Derudover skal de forskellige lande have
mulighed for at vedtage regler, der er bedre end EUs. I det hele taget skal borgerne have
mulighed for større indflydelse på de politiske beslutninger, der bliver truffet på deres vegne. En
mulighed EU fratager borgerne, da det er internationale virksomheder og EU selv, der tjener ved
samarbejdet (Enhedslisten D, n.d.). Dette kommer til udtryk på flere måder, en af hvilke er EUs
skabelse af en offentlig gældskrise, der skal hjælpe de internationale banker ud af de problemer
bankerne selv har skabt. Hvis disse banker har kunne nyde godt af opturen, må de også betale
regningen selv, når det nu går ned ad bakke (Enhedslisten C, 2011).
Foruden at skade befolkningen i EUs medlemslande til fordel for multinationale virksomheder,
skaber EU fattigdom i udviklingslandene med dets landbrugspolitik, da landbrugsgiganterne i EU
har fået mulighed for at dominere de lokale markeder, således at de lokale fiskere og landmænd
ikke kan følge med (Enhedslisten C, 2011).
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5 TEORI
	
  

5.1. INTRODUKTION
I afsnit 5.2 vil jeg først se nærmere se nærmere på politisk kommunikation i forhold til medierne,
dernæst på avisernes udvikling fra partipresse til det Ida Schultz betegner som segmentpressen
(Schultz, 2007). Afslutningsvist vil jeg præsentere Bruce Westleys og Malcolm MacLeans (1957)
Gatekeeper model, der demonstrerer en organisations eksterne kommunikations rejse gennem
medierne og ud til målgruppen.
I afsnit 5.3 vil jeg med udgangspunkt i Eventyrmodellen, udviklet af Klaus Fog, Christian Budtz,
Philip Munch og Stephen Blanchette, der alle er uddannet inden for og arbejder med marketing
og kommunikation (Fog, Budtz, Munch & Blanchette, 2010), gennemgå begrebet storytelling,
som jeg i min analyse ønsker at bruge til at finde frem til, hvilke fortællinger der dominerer de to
partiers fremlæggelse af EUs indflydelse på Danmark.
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5.2 POLITISK KOMMUNIKATION I
MEDIERNE
Brian McNair (2011) nævner fem funktioner, som medierne har i forhold til at delagtiggøre
befolkningen i landets politik. 1) Medierne skal overvåge og informere om, hvad der foregår på
den politiske scene, og 2) de skal fremlægge betydningen af de politiske beslutninger på neutral
og distanceret vis. 3) Medierne skal også stille en platform til rådighed, hvor politiske diskurser
og folkets mening, skal kunne komme til udtryk. 4) Dette inkluderer også at give taletid til
politiske og statslige institutioner, som journalisterne samtidig skal agere ‘vagthunde’ over for. 5)
Medierne skal også give plads til, at de politiske partier i landet kan formidle deres politik til
vælgerne (McNair, 2011).
Medierne spiller i det hele taget en væsentlig rolle, når det kommer til politik, både i form af
kommunikationskanal mellem politikere og befolkningen, men også som en måde at skabe
offentlig debat om politiske emner (Albæk & de Vreese, 2010).
Politiske synspunkter i et demokratisk styre må kunne fremlægges og opsøges i den offentlige
arena. Informationen omkring politiske strømninger skal være tilgængelig for hele befolkningen
(McNair, 2011).
Medierne bliver beskrevet som den fjerde statsmagt1, i det den politiske kommunikation i høj
grad går gennem medierne. Det er også via medierne at politikerne opnår indblik i
befolkningens synspunkter. Netop fordi så stor en grad af den politiske kommunikation går
gennem medierne, ville det være svært for et moderne demokrati at fungere uden medierne
(Albæk & de Vreese, 2010). For som Albæk og de Vreese udtrykker det: “[p]olitisk
kommunikation fokuserer på interaktionen mellem politiske aktører, medierne og borgerne.”
(Albæk & de Vreese, 2010, s. 281).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Hvor de tre andre statsmagter er ‘den lovgivende’, ‘den udøvende’ og ‘den dømmende’ (Danmarks Riges
Grundlov, §3).

	
  
	
  

18	
  

Journalisterne fungerer som borgernes gatekeeper, der udvælger den politiske kommunikation,
som de finder er væsentlige for deres modtagergruppe. Albæk og de Vreese fremsætter, at der
ikke findes nogen i repræsentative demokratier, der ikke får deres informationer omkring politik
gennem medierne, både den almene befolkning såvel som politiske aktører. De peger ydermere
på, at det dermed er mediernes opgave at oplyse befolkningen om politikernes holdninger og
handlinger (Albæk & de Vreese, 2010).
Det politiske spin er blevet mere markant gennem den seneste årrække, hvilket er noget
medierne er blevet mere opmærksomme på. Medierne kan derfor komme bag de politiske
strategier, og således forholde sig kritisk og undersøgende over for politikernes dagsorden, frem
for blot at agere mikrofonholdere, der viderebringe det politiske budskab i dets rene form
(Hopmann, de Vreese & Albæk 2011).
Befolkningen betragter dog medierne, som værende imod deres eget politiske ståsted,
noget de frygter vil påvirke, ikke dem selv, men andre vælgere (Hopmann et al., 2011).
Undersøgelser peger også på, at medierne har politiske favoritter, noget der kan være med til at
påvirke resultatet af et valg. Denne skævvridning, eller bias, i forhold til dækningen af politik,
falder ud til fordel for dem med størst politisk magt (Hopmann et al., 2011).
Dette indikerer, at moderne medier styrker dem med størst politisk indflydelse (Green-Pedersen,
Mortensen & Thesen, 2016). I Danmark betyder det at regeringspartiet bliver givet den største
mediedække.
Fænomenet kaldes ‘kanzlerbonus’, og jo større magtforskellen er mellem regeringen og
oppositionen, desto større er mediernes favorisering af regeringen (Hopmann et al., 2011;
Green-Pedersen et al., 2016). I tilfælde af mindretalsregeringer vil denne kanzlerbonus også
inkludere regeringens støttepartier (Green-Pedersen et al., 2016).
Dog falder mediernes øgede dækning ud til fordel for oppositionen, hvis denne står til at vinde
et kommende valg (Hopmann et al., 2011; Green-Pedersen et al., 2016). Mens kanzlerbonus’en
bliver mindre i sager, der skaber konflikt mellem oppositionen og regeringen, idet oppositionen
bliver mere interessant at dække (Geen-Pedersen et al., 2016).
Det øgede fokus, der normalt er på politikerne med regeringsmagten, behøves ikke blot at være
til disse politikeres fordel, for der pålægges et større ansvar fra mediernes side, hvorfor medierne
også udfører deres rolle som borgernes vagthund over for politikere i regeringen (GreenPedersen et al., 2016).
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Medierne er ikke blot bias i deres dækning af politik, de har også større fokus på
personerne i politik, frem for politikken, derudover er medierne mere negative i deres dækning
af politik (Hopmann et al., 2011). Men denne politiske bias bør moderne medier undgå, og i
stedet præsentere et neutralt og balanceret billede af den politiske scene, da der ellers ville
kunne sås tvivl om mediernes politiske uafhængighed (Green-Pedersen et al., 2016).
Politikerne kan dog også kommunikere direkte med deres vælgere. Både på mere klassisk
vis som ved vælgermøder og årsmøder, og via digitale medier som partiernes hjemmesider.
Sidstnævnte fremmer især tilgængeligheden for den almene vælger, der nemmere får adgang til
politikernes synspunkter og mærkesager på denne vis (Dimitrova, Shehata, Strömbäck & Nord,
2014).
Politisk kommunikation er foregået via medierne siden omkring 1850’erne hvor partipressen
opstod. Indholdet i aviserne var en videregivelse af et partis synspunkter til partiets vælgere. Her
taler man også om firebladssystemet, da alle større byer havde fire aviser, der henholdsvist
dækkede de politiske holdninger fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Det
Konservative Folkeparti, der på dette tidspunkt var de fire største danske partier (Schultz, 2007).
Dette begynder at ændre sig i mellemkrigstiden, hvor dagbladene udvikler sig til en omnipresse,
altså en presse for alle og ikke kun vælgerne. Dog påpeger Schultz at dagbladene, med få
undtagelser, både dengang som nu, kan siges fortsat at have tilknytning til et bestemt parti,
selvom de erklærer sig uafhængige af partipolitiske holdninger (Schultz, 2007).
“Endelig handler forestillingen om overgangen fra en partipresse til en omnibuspresse også om en ny form for
objektiv journalistik. […] Med objektiv journalistik kan vi altså både forstå en bestemt form for ikke-partipolitiskfarvet-journalistik og en adskillelse mellem ‘subjektive’ kommentarer og ‘objektive’ nyheder.”
(Schultz, 2007, s. 10, forfatterens egen kursivering)

Schultz peger dermed med ovenstående citat på, at den politiske holdning kommer til udtryk på
debatsiderne og i lederen, mens nyhederne holdes så politisk neutrale som muligt (Schuktz,
2007).
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Nyere undersøgelser af den moderne dagspresse viser dog, at de holdninger der kom til syne i
lederspalterne, havde et sammenfald med den vinkel aviserne havde på nyhederne, hvormed
adskillelse mellem ‘news’ og ‘views’ [der kan oversættes til nyheder og synspunkter] ikke er lige
så klar, som den tidligere nævnte objektive journalistik lægger op til. Især Jyllands-Posten,
Berlingske Tidende og Politiken har tydeligt fået en bestemt politisk vinkel på de nyheder de
bringer fra omkring midten af 1990’erne (Schultz, 2007). Dette mener jeg peger på, at især disse
tre dagblade ikke helt har sluppet den politiske tilknytning, og derfor fortsat skriver til det samme
segment, som da de var partiaviser.
Schultz fremlægger, at dagbladene har flyttet sig væk fra omnibus-formatet, og nu mere er
det hun betegner som ‘segmentpressen’, da dagbladene skriver til et bestemt segment, og ikke til
den almene befolkning. Denne opgave mener Schultz at gratisaviserne, der nu kun dækker
Metroxpress, har overtaget rollen som omnibuspresse (Schultz, 2007).
Schultz opstiller forskellene mellem partipressen, omnibuspressen og segmentpressen på
følgende vis:

(Schultz, 2007, s. 20)
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Mark Blach-Ørsten og Ida Willig [før Schultz] (2013) beskriver det danske mediesystem, som et
hvor pressen er partipolitisk uafhængig, selvom danske medier modtager støtte fra staten i
svingende udstrækning (Blach-Ørsten & Willig, 2013). Dette modsiger i nogen grad den pointe
Willig kommer med ovenstående, hvor hun peger på, at man i den nyere tid, har kunne påvise
en politisk farvning i de landsdækkende dagblade. Dog påstår hun ikke, at de er tilknyttet til og
er finansieret af et bestemt politisk parti, som i partipressens dage.
Blach-Østen og Willig peger på, at man i Danmark ser, at indholdet af landets netaviser i
høj grad er en kopi af indholdet i det dagblad netavisen er en del af (Blach-Ørsten & Willig,
2013).
Når en organisation udsender en pressemeddelelse, skal denne igennem en række stop, og
mulige ændringer, før organisationens budskab når målgruppen. Den eller de personer der
behandler organisationens pressemeddelelse, når den når avisen, eller et andet nyhedsmedium,
omtales som ‘gatekeepere’.
Bruce Westley og Malcolm MacLean (1957) var begge undervisere i journalistik, og de
udviklede ‘The Conceptual Model for Research’, også kaldet ‘Gatekeeper modellen’, som er vist
nedenstående.

(Westley & MacLean, 1957, s. 34)
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Modellen er fra 1957, og mange andre massekommunikationsmodeller er kommet efter. Men
Gatekeeper-modellen viser som den første mediernes funktion som gatekeeper overfor
organisationers eksterne kommunikation, oftest i form af en pressemeddelelse. Netop det gør, at
denne model fortsat er relevant, for den demonstrerer samspillet mellem organisationerne,
medierne og modtagerne, der ikke har ændret sig væsentligt de sidste knap 60 år, da der fortsat
bliver udsendt pressemeddelelser, der skal forbi mediernes gatekeepere, før budskabet, måske,
når modtagerne.
Modellen var inspireret af Theodore Newcombs ABX model (Newcomb, 1953), der viser
hvordan person A kommunikerer med person B om emnet X. Denne model viser meget simpelt
kommunikationen mellem to personer (Newcomb, 1953; Westley & MacLean, 1957). Denne
måde at kommunikere på kan dog ikke overføres til massekommunikation, hvorfor Westley og
MacLean skabte deres kommunikationsmodel, der skal illustrere massekommunikation, især
med fokus på nyhedsmedier (Westley & Maclean, 1957).
Forskellen fra den direkte kommunikation ligger i to punkter. Det første punkt er modtagers
mulighed for at reagere på afsenders budskab. Denne reaktion er begrænset eller forsinket. Det
andet punkt er indførelsen af C i modellen. C er det led, som afsenders budskab skal igennem,
før det når modtager (Westley & MacLean, 1957).
Modellen består af X, der dækker over alle de budskaber, som findes i verden. A er
afsender af et bestemt budskab, i modellen markeret som X1. C er det Westley og MacLean
beskriver som ‘gatekeeper’, der oversat direkte er en portner, altså en person der bestemmer,
hvem der kommer igennem porten, og hvem der må gå med uforrettet sag. Begrebet stammer fra
den tysk-amerikanske psykolog Kurt Lewin (Lewin, 1951). Gatekeeper-begrebet blev overført til
medieverden af den amerikanske professor i journalistik David White (White, 1950), hvor han
bruger begrebet ‘gatekeeper’ om redaktøren på en avis, der enten afviser eller godkender de
historier, som redaktøren bliver præsenteret for (White, 1950).
Historien kan blive bragt i sin fuldstændige form eller i en modereret form, alt efter hvad C
finder er passende. Budskabet (X1) kommer på denne vis fra afsenderen (A) videre til gatekeeper
(C), der, muligvis, behandler det i en eller anden grad. Dette skaber budskab X2 som kommer
videre til modtageren i form af B. Modtager kan så komme med sin reaktion på budskabet ved
enten at gå gennem C (fBC) eller gå direkte til A (fBA) (Westley & MacLean, 1957).
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Et eksempel på modellen i praksis kunne være som følger: McDonald’s (A) har skabt en burger
med en glutenfri bolle til de kunder, der ikke spiser gluten. McDonald’s laver en
pressemeddelelse (X1), som de sender til alle landsdækkende dagblade. Politiken (C) vælger at
bringe historien i deres livsstilsmagasin, dog vælger de at skrive en anmeldelse af burgeren, der
bliver tilsat store dele af den pressemeddelelse, som McDonald’s sendte til Politiken (X2).
Historien når ud til Politikens læsere (B). En af disse læsere er Sofie Larsen, hun bliver så
begejstret for at høre om denne nye burger med glutenfri bolle, at hun kontakter McDonald’s via
mail, for at takke dem (fBA). En anden læser, Anders Hansen, er sur over at Politiken kan finde
på, at anmelde et produkt fra McDonald’s, hvilket han udtrykker sin utilfredshed over i form af
et læserbrev (fBC).
I følge Westley og MacLean tilpasser gatekeeperen (C) historien så den matcher modtagers (B)
præferencer bedst muligt. For selvom afsender (A) ønsker at nå modtager (B) gennem et medie
(C), så er modtager (B) først og fremmest modtager af de budskaber, som C kommer med. Derfor
skal C gøre sit for, at modtager (B) ikke vælger en anden kilde næste gang.
Netop derfor er C også indstillet på at tage imod den feedback modtageren (B) af budskabet (X2)
kunne finde på at komme med (fBC). For det gør C i stand til at justere fremtidige budskaber (X),
så forholdet til modtager (B) kan fortsættes i fremtiden (Westley & MacLean, 1957).
De historier som når aviserne, bliver også vægtet forskelligt. De vigtigste kommer på forsiden af
avisen, mens de mindst vigtige ofte bliver bagt som en notits (Newseum, 2014). Længden af en
historie og hvorvidt historien er på forsiden eller ej, kan derfor være med til at demonstrere
hvilken vægt avisen radaktør pålægger historien (Reisner, 1992).
Organisationernes eksterne kommunikation bliver dermed tilpasset af medierne, så budskabet i
den færdige historie matcher deres segments syn på verden bedst muligt.
Den politiske kommunikation er altså tæt forbundet til medierne. Hvor de politiske budskaber i
begyndelsen blev gengivet ord for ord i partipressen, agerer journalisterne nu gatekeepere og
vagthunde på deres segments vegne, selvom fænomenet ‘kanzlerbonus’ gør, at der gives mere
spalteplads til regeringen og dennes støttepartier end til oppositionen.
Politikerne har dog i endnu højere grad, end i tiden efter partipressen, mulighed for at
kommunikere direkte til deres vælgere ved at præsentere deres budskaber, ufortyndet og
upåvirket, på deres hjemmesider.
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5.3 STORYTELLING
Mennesket har siden tidernes morgen fortalt historier, der er blevet til hulemalerier, myter og
eventyr. I nyere tid er brugen af fortællinger blevet til en måde at brande en organisation eller et
produkt.
Storytelling er et kommunikativt værktøj, der giver mulighed for at fremlægge ens budskab som
en form for eventyr, hvor organisationen som oftest er helten og det, der kæmpes imod er
skurken. Det kan gøre det mere klart for ens målgruppe, hvilket budskab man forsøger at komme
igennem med. For det giver modtagerne, via budskabet, en mulighed for at identificere sig med
helten, altså organisationen, hvilket kan være med til at skabe mere loyale følgere.
Politisk kommunikation også små fortællinger om den ideelle verden, samt hvad der står i vejen
for, at vi kan opnå den. På den vis knyttes storytelling godt sammen med politisk
kommunikation. I politik er der flere emner, der er tungt og indviklet stof, hvilket kan være
udfordrende at præsentere for befolkningen. Her kan storytelling være med til at simplificere og
konkretisere emnet ved at skabe fortællinger, der gør det nemmere for folk at kunne overskue
emnet, samt tegne et klart billede af, hvad det givne parti eller politiker mener om emnet.
Storytelling er et redskab til organisationskommunikation og markedsføring, hvor der skabes en
fortælling, enten til brug internt eller eksternt (Fog et al., 2010). Mit fokus vil være på den
eksterne kommunikation, hvor brugen af storytelling ligger i at sælge modtager en historie om
enten organisationen eller produktet, som vedkommende kan identificere sig med (Fog et al.,
2010). Her tager jeg som nævnt i afsnit 5.1 udgangspunkt i Eventyrmodellen, der er skabt af Fog
et al. (2010).
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Eventyrmodellen er inspireret af den litauisk-franske sprog- og litteraturforsker Algirdas Julien
Greimas (Fog et al., 2010), der igen fandt inspiration til sin Aktantmodel (Greimas, 1974) hos
blandt andre den russiske sprogforsker Vladimir Propp, der specialiserede i eventyr, og i den
forbindelse skabte en model over eventyrs opbygning (Propp, 1984). Propp grundlagde
narratologien med denne model, og sit forsatte arbejde med eventyr (Oxford Index, n.d.). Derfor
har storytelling, som brandingsværktøj, også sit udspring i den narrative teori.
Storytelling som begreb og metode dukker op i midten af 1990’erne (Nymark, 2002).
Begrebet får for alvor fodfæste, da Stephen Denning udgave bogen “The Springboard: How
Storytelling Ignites Action in Knowledge-Era Organizations” i 2001, efter han havde benyttet
storytelling som et internt kommunikationsredskab, da alle andre former for
kommunikationsstrategier havde fejlet ham (Denning, 2001; Flarup, 2004).
Storytelling kan benyttes som et led i organisationens strategiske kommunikation, på både
et internt og et eksternt plan. På det interne plan kan ledelsen skabe fortællinger om
organisationens virke, der skal motivere de ansatte til at yde deres bedste for arbejdspladsen
(Rosholm & Højberg, 2004). Dette er også tilgangen som Denning (2001) benytter.
På det eksterne plan kan organisationen benytte storytelling til at skabe immateriel værdi for et
produkt, ved at skabe en historie som forbrugeren kan identificere sig med. Til at skabe denne
historie kan man benytte Eventyrmodellen, som jeg vil gennemgå nedenstående. Først vil dog
kort præsentere Propps model over eventyr og Greimas’ Aktantmodel, som indledning til min
gennemgang af Eventyrmodellen.
Propp skabte med udgangspunkt i russiske folkeeventyr en model, der opdelte eventyr i 31
sekvenser. Disse sekvenser havde hver deres funktion, og havde til formål at føre fortællingen
videre til den næste sekvens, så historien kunne skride frem og eventyrets konflikt kunne blive
løst. Foruden de 31 sekvenser, skabte Propp syv aktanter, der ikke alle nødvendigvis behøvedes
at indgå i hvert eventyr (Propp, 1984).
Propps 31 sekvenser og syv aktanter omdannede Greimas til Aktantmodellen (Greimas, 1974):
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(Greimas, 1974, s. 287)
Aktantmodellen er tænkt som et redskab til at analysere en historie eller en fortælling. Den
består af seks aktanter og tre akser. Aktanterne er opdelt i tre grupper, der hver former en akse.
Der er ‘Efterstræbelses-aksen’, der udgøres af aktanterne ‘Objekt’ og ‘Subjekt’; den næste akse er
‘Magt-aksen’, med ‘Modstander’ og ‘Hjælper’ som aktanter; og slutteligt er der ‘Videns-aksen’
eller ‘Overførsels-aksen’, der udgøres af de to sidste aktanter ‘Afsender’ og ‘Modtager’ (Greimas,
1974).
Denne model har Fog et al. (2010) udviklet til deres Eventyrsmodel. Aktantmodellen fungerer
efter de samme principper som Eventyrmodellen, der efter min mening, er den samme model,
hvor det bare er gjort mere klart, hvordan modellen relaterer sig til et eventyr eller en fortælling.
Netop fordi de to modeller er så ensartede, vil jeg ikke gå nærmere i detaljer omkring
Aktantmodellen, da det også er Eventyrmodellen, der er udgangspunktet for min tilgang til
begrebet ‘storytelling’.
Eventyrmodellen er et redskab, man kan benytte, når man arbejder med storytelling, i det
storytelling er bygget op omkring de samme principper, som et eventyr (Fog et al., 2010;
(Lundqvist et al., 2013).
Modellen består af seks elementer: Helten, Hjælperen, Modstanderen, Giveren, Målet og
Modstanderen. Helt og Modtager kan godt være den samme, ligesom Giver og Hjælper også
kan være de samme.
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(Toftdahl, 2014)
Helten har et Mål som Giver har tilbudt Helten, hvis Helten kan overkomme de opstillede
udfordringer. Hjælperen assisterer Helten, så Helten kommer tættere på, eller helt kan opnå, sit
Mål. Imens kæmper Modstanderen for at forhindre Helten i at nå Målet. Modtagerne af målet er
som oftest Helten, men det kan også være en eller flere andre (Fog et al., 2010).
Fog et al. fremlægger, at en organisation må have en kernefortælling, eller en dominerende
fortælling om man vil, som al kommunikation, intern som ekstern, er bygget op omkring. Denne
fortælling bør kun have et budskab (Fog et al., 2010). Fog et al. (2010) bruger ‘Det narrative
træ’, skabt af Leif Pjetursson (2005), som en metafor for fortællingen. Træets stamme er
kernefortællingen, mens træets grene og blade er de historier, der udspringer fra denne
dominerende fortælling. Kernefortællingen vil indeholde et budskab, der er moralen i
fortællingen, hvor man kan se organisationens syn på hvad der er rigtigt og forkert i denne
verden.
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Det narrative træ skal passe og vedligeholdes, så det kan vokse sig stort og stærkt (Pjetursson,
2005; Fog et al. 2010). Sagt på en anden vis, så er det vigtigt, at organisationen vedligeholder
kernefortællingen og de andre fortællinger, der er udsprunget af denne fortælling. På den vis
sikrer organisationen sig, at de fortællinger de ønsker skal vise organisationens holdninger og
mål, bliver tydeliggjort for både deres kunder og deres medarbejdere.
For en politisk organisation vil det betyde, at deres kernefortælling er det hovedbudskab som
partiet præsenterer som dets politik, hvor de historier der udspringer som grene fra
kernefortællingen er de dominerende fortællinger partiet bruger til at demonstrere dets holdning
omkring et givent emne overfor både offentligheden og medlemmerne af partiet.

(Pjetursson, 2005, s. 168)
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Annette Simmons (2006) peger på, at det ikke er nok at have en kernefortælling og dertilhørende
fortællinger, det er også væsentligt, at tro på den historie der fortælles. Hvis ens målgruppe tager
fortællingen til sig, skaber det en tiltro, som gør at organisationens målgruppe, er i stand til at
identificere sig med helten i fortællingen. Opnår man dette, vil ens målgruppe hjælpe med at
sprede fortællingen til andre, så man på den vis får spredt sine fortællinger længere ud
(Simmons, 2006). Fog et al. nævner organisationens ansatte som værende de vigtigste
målgruppe for ens budskab, hvis man vil være i stand til at bygge et stærkt brand. Dette sker ved
at gøre de ansatte til helten i fortællingen, hvor de kæmper for at nå det opsatte mål. Hvis de
ansatte kan se meningen med denne kamp, og er i stand til at identificere sig med fortællingens
helt, vil de være opsatte på, at arbejde for organisationens mærkesager (Fog et al., 2010). Det
kan dog også være organisationens kunder, der gøres til heltene i fortællingen (Lundqvist,
Liljander, Gummer & van Riel 2013), således at de kæmper mod fortællingens udfordring, og
vinder ved hjælp fra det omhandlende produkt eller den omhandlende service.
I organisationernes fortællinger skal der ikke kun være et mål, der skal også være en
konflikt eller en forhindring, som helten må overkomme i sin stræben efter målet. Denne
konflikt eller forhindring er som oftest opsat af modstanderen i fortællingen. Det vil være mere
oplagt for et politisk parti eller en nødhjælpsorganisation at finde en konflikt, end det vil være
for organisationer, der sælger tøjbamser eller slik (Fog et al., 2010).
Folk bruger fortællinger til at få verden omkring dem til at give mening, både i forhold til
deres eget liv, og i forhold til deres rolle som en brik i det store samfundsmæssige puslespil.
Denne brug af meningsdannende fortællinger giver organisationer mulighed for benytte
storytelling til at skabe en stærkere forbindelse mellem deres forbrugere og deres brand (Escalas,
2004). For storytelling hjælper med at skabe immateriel værdi, som forbrugeren pålægger
produktet, og som giver grund til at købe produktet frem for konkurrentens (Fog et al., 2010;
Rosholm & Højberg, 2004).
Når man som et politisk parti sælger ideologier, mener jeg at vigtigheden af denne immaterielle
værdi er altafgørende, når det er en fremstilling af hvordan verden hænger sammen, og hvad der
skal gøres for, at vi kan få det liv vi drømmer om, der er salgspunktet over for vælgerne. 	
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Ens fortællinger skal være troværdige og veludførte for at være succesfulde (Lundqvist et al.,
2013), noget der kan virke åbenlyst, men det er en afgørende faktor for at nå målgruppen, og
derfor væsentligt at have fokus på. Organisationen risikerer ellers, at det ikke vil være muligt for
målgruppen at kunne identificere sig med fortællingens helt eller den morale, organisation vil
have frem. For hvis det halter med troværdigheden, så halter det også med evnen til at
identificere sig med fortællingen (Lundqvist et al., 2013).
Fog et al. (2010) mener at storytelling er den eneste vej frem, hvis man ikke vil sakke
bagud i kampen om, at overbevise kunderne om, at ens produkt er det rigtige for dem.
En styrke ved storytelling er også, at den kan benyttes både i den interne og i den eksterne
kommunikationsstrategi, hvor fortællingen kan hjælpe med til, at gøre det klarere for både
ansatte og kunder, hvad organisationen står for.
Ulempen ved storytelling kommer især til udtryk, hvis man ikke får troværdigheden med i
fortællingen, da det skaber problemer med at identificere sig med helten, hige efter målet eller
forestille sig modstanderen, der skal bekæmpes.
Storytelling er dermed et redskab, der kan benyttes både til den interne og den eksterne
kommunikation. Helten skaber en identifikationsmulighed for ens modtagere, hvormed der
opstår en mulighed for større tilknytning til og forkærlighed for organisationen og/eller dennes
produkt(er). Fortællingen skal dog være troværdig for at have nogen form for effekt i kampen om
kunderne.
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6 METODE
6.1 INTRODUKTION
I afsnit 6.2 vil jeg redegøre for kvantitativ indholdsanalyse, som er den ene af de metoder, jeg
ønsker at benytte i min analyse af Enhedslistens og Dansk Folkepartis fortællinger om EU. Jeg vil
hovedsageligt tage udgangspunkt i teorier af Mikkel Fugl Eskjær og Rasmus Helles (2015),
suppleret med teorier af Alan Brymann (2004) og Klaus Krippendorff (2004).
Efter min gennemgang af kvantitativ indholdsanalyse, vil jeg i afsnit 6.3 først komme med en
præsentation af den franske filosof og sociolog Auguste Comtes (2000; 1908) redegørelse for
begrebet ‘positivisme’, som han krediteres for at have skabt (Bengt-Pedersen & Sundbo, 2013).
Herefter vil jeg kort komme ind på Wienerkredsens arbejde med positivisme med udgangspunkt
i Rudolf Carnaps (2005) tanker om positivismen.
Som afslutning på dette afsnit vil jeg inddrage positivismen, som en videnskabsteoretisk tilgang
til mit metodiske arbejde med den kvantitative indholdsanalyse.
Mit sidste metodeafsnit er afsnit 6.4, hvor min gennemgang af denne videnskabsteori kommer til
at fokusere på Hans-Georg Gadamers (2004) hovedværk “Wahrheit und Methode” [Sandhed og
Metode]. Gadamer var en tysk filosof og elev af Martin Heidegger, som inspirerede ham til at
udarbejde “Wehrheit und Methode”, der præsenteres som det ledende værk inden for moderne
hermeneutik (Bernasconi, 1999).
Derfor vil jeg først introducere begrebet hermeneutik, og dernæst kort opridse Heideggers (1962)
tanker omkring den hermeneutiske tilgang til tekstanalyse. Herefter vil jeg fremlægge Gadamers
syn på brugen af hermeneutik som udgangspunkt i arbejdet med tekster. Afslutningsvist vil jeg
drage den hermeneutiske tilgang i spil i mit kvalitative metodiske arbejde med storytelling.
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6.2 KVANTITATIV
INDHOLDSANALYSE
Eskjær og Helles beskriver kvantitativ indholdsanalyse som en metode, der både kan benyttes til
at foretage en videnskabelig analyse af nyheder, men også som et generelt værktøj til at
analysere kommunikation.
Metoden bruges til, ved brug af koder, at kvantificere det kommunikative indhold af en given
tekst, og dermed skabe et systematisk overblik over et kommunikationsindhold eller et eller flere
udvalgte budskaber (Eskjær & Helles, 2015).
Eskjær og Helles giver følgende definition på kvantitativ indholdsanalyse:
“En videnskabelig metode til kodning, kvantificering og systematisk analyse af såvel manifest som latent
indhold i et tekstkorpus med henblik på at drage slutninger om budskaber, kontekst og
kommunikationsprocesser ved hjælp af statistiske metoder.”
(Eskjær & Helles, 2015, s. 11 - 12, forfatternes egen kursivering).

Kodningen og kvantificeringen betyder at det kommunikationsindhold, man ønsker at undersøge
bliver opdelt i kategorier, så man efterfølgende kan optælle og sammenligne de fund, man er
kommet frem til (Eskjær & Helles, 2015).
Eskjær og Helles benytter en række terminologier om de forskellige elementer i den kvantitative
indholdsanalyse, som jeg her vil gennemgå:
Population: Den datamængde man står med, når man har udvalgt hvad, hvornår og hvor
man ønsker at undersøge. Det kunne være alle kronikker fra 2015 i Information og
Jyllands-Posten.
Samplingsenhed: En af de medier, man har udvalgt sig. Det kunne være landsdækkende
radiokanaler.
Analyseenhed: En specifik enhed fra ens samplingsenhed. Benytter vi ovenstående eksempel
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med radiokanaler, så ville en analyseenhed kunne være P4.
Variabel: Har forskellige værdier, der bør være entydige, som angiver om et givent
indholdselement er til stede i den givne enhed man analyserer. En variabel kunne være om
der er tale om et debatoplæg, ‘views’ eller en nyhedsartikel ‘news’ (Eskjær & Helles, 2015).
Den systematiske analyse i Eskjær og Helles ovenstående definition af kvantitativ
indholdsanalyse, dækker over den systematiske tilgang til det kommunikationsindhold, man
ønsker at tilgå ved at foretage stikprøver, der repræsenterer indholdet i en sådan grad, et det ikke
er nødvendigt at kigge på hele indholdet, for at komme frem til et resultat.
Der findes forskellige måder at gå systematisk til værks i forbindelse med den kvantitative
indholdsanalyse, jeg ønsker at benytte systematisk udvælgelse, hvor der udvælges enheder, der
alle har den samme afstand til hinanden, det kunne for eksempel betyde at man valgte hver
femte element fra populationen (Eskjær & Helles, 2015).
Eskjær og Helles arbejder med fire trin, man skal igennem når man arbejder med
kvantitativ indholdsanalyse. Først skal der laves et undersøgelsesdesign, så skal man foretage
samplingen, efterfølgende skal denne sampling kodes og afslutningsvist skal resultaterne
analyseres. (Eskjær & Helles, 2015).
Inden man starter sit kodningsarbejde, bør man foretage en pilotundersøgelse, der fungerer som
en form for sikkerhedstjek, inden man er kommet for godt i gang. Ved at teste på denne vis, har
man mulighed for at afprøve, om både kodeskema og kodningsmanual fungerer som de skal
(Eskjær & Helles, 2015; Bryman, 2004).
Alan Bryman peger på, at der er to hovedelementer, når man arbejder med kvantitativ
dataanalyse: udformningen af et kodeskema og udformningen af en kodningsmanual til ens
kodeskema (Bryman, 2004). Der kodes for en række variable, der er en på forhånd givet
egenskab ved kommunikationsindholdet, som man enten er i stand til at identificere, eller ikke
er i stand til at identificere (Eskjær & Helles, 2015). Det kunne være om en tekst er skrevet af et
nyhedsbureau eller ej.
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Samtidig med at man udvikler kodningsskemaet, bør man, som nævnt, også udvikle en
kodningsmanual. Det kan gøres simpelt ved at lave en tabel opdelt i søjlerne ‘kategori’,
‘variabel’, ‘værdi’ og ‘kodningsinstruks’. Sidstnævnte lægger grunden for selve
kodningsmanualen. Denne tabel giver en muligheden for at skabe et hurtigt overblik over, om
undersøgelsen indeholder alle relevante kategorier, om man kan registrere alle variable entydigt
og klart, og hvor mange kategorier undersøgelsen kommer til at dække over. På den vis har man
mulighed for at justere, hvis ens kodningsskema viser sig, ikke at være dækkende nok (Eskjær &
Helles, 2015).
Bryman beskriver kodningsmanualen som en række instrukser til den der koder, så man klart
kan danne sig et overblik over hvilken form for kodning, der benyttes til de forskellige
kategorier. Bryman kalder kodningsmanualen for et afgørende element, for at man kan analysere
det tilhørende kodningsskema, netop fordi det oversætter et ellers kryptisk udseende skema
(Bryman, 2004).
For at ens kodningsskema skal være overskueligt, er det nødvendigt, at man gør det så tydligt
som muligt, ved for eksempel at give variablerne navne og kategorierne farve. Ydermere
anbefaler Eskjær og Helles, at man fører en kort journal over ens proces, så man nemt kan
danne sig et overblik over udviklingen af ens dataindsamling. (Eskjær & Helles, 2015).
Krippendorff understreger vigtigheden i, at man er grundig i sit arbejde med både kodningen og
den efterfølgende databehandling. Ellers risikerer man, at være uden belæg for de påstande,
man fremlægger i sin analyse. Ligesom det ikke muliggør det for andre, at efterprøve ens
kodning (Krippendorff, 2004).
Kvantitativ indholdsanalyse kan dermed give en et overblik over en mængde indsamlet data ved
at kategorisere ens fund, så det er muligt at besvare de undersøgelsesspørgsmål, man opsatte
som udgangspunkt for ens undersøgelse.
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6.3 POSITIVISME
Auguste Comte fremlægger det han kalder den ‘positive filosofi’ i værkerne “Cours de
Philosophie Positive” [Positiv filosofi] der strækker sig over tre bind (Comte, 2000).
I disse værk fastslår han, at den matematiske videnskab danner grundlaget for positivismen,
selvom den som videnskab, ikke er perfekt.
Den positivistiske tilgang til videnskab sikrer, i modsætning til andre tilgange, en generalisering
og en systematisering, der gør de videnskabelige fund fri for enhver form for partiskhed (Comte,
2000, s. 304). Comte mener at den positivistiske tilgang til videnskaben, vil gøre det muligt at
fremstille målbare besvarelser på de hypoteser, der bliver fremlagt (2000, 1908).
Efter “Cours de Philosophie Positive” arbejde Comte videre med den positivistiske filosofi i
værket “Discours sur l'ensemble du positivisme” [Et helhedssyn på positivisme] (Comte, 1908).
Intellektet skal sættes fri, og ikke bindes af ens følelser. For positivismen følger logiske
principper, der gør det muligt at holde følelser og meninger adskilt fra faktuelle data, og formålet
er at finde løsninger på ens spørgsmål (Comte, 1908).
Et objekt, der studeres rent videnskabeligt, kan kun vurderes ud fra de dele objektet består
af. Man går til objektet ved enten at betragte de enkelte dele, som man så sætter sammen til en
helhed, eller man kan kigge på en gruppe af objekter, for at studere hvilke dele de til sammen
består af (Comte, 1908, s. 42).
Som efterfølger til Comtes tanker omkring positivisme, opstod der i 1922 en gruppe af filosoffer
og videnskabsfolk, der blev kaldt Wienerkredsen, da de havde hjemme i Wien. De diskuterede
mulighederne for at skabe den bedste form for videnskabelige resultater, og de tog i høj grad
udgangspunkt i Rudolph Carnaps hovedværk “Logische Aufbau der Welt“ [Verdens logiske
opbygning] hvor han arbejder videre med positivismen, ved at se på strukturer (Uebel, 1999).
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Et objekt kan deles op i en eller flere dele, og udsagn omkring objektet kan transformeres til
udsagn omkring disse dele. På denne vis skabes der en generel regel, der viser hvordan udsagnet
omkring objektet skal transformeres til et udsagn omkring delene. Denne regel kalder Carnap for
en ‘konstruktionsregel’ (Carnap, 2005, s. 6). Objekter kan rangordnes i et konstruktionssystem,
hvor objekterne på hvert niveau er konstrueret af dem højere oppe i systemet, hvormed alle
objekter indirekte er konstrueret ud fra første objekt i systemet, så dette første objekt udgør basen
i systemet af objekter (Carnap, 2005).
Et eksempel herpå kunne være basisobjektet ‘frugt’, hvor man derfra kan tale om objekter som
bær, stenfrugter, citrusfrugter og meloner. Der igen kan deles op i underkategorier som solbær,
blomme, lime og vandmelon.
Den positivistiske tilgang er oplagt i arbejdet med den kvantitative indholdsanalyse, da der i
denne metode ligger ønsket og forudsætningen om at gå neutralt til værks, samt at arbejde med
at be- eller afkræfte de antagelser der ligger til grund for ens undersøgelse (Eskjær & Helles,
2015). Det er også muligt at kombinere denne metode med en anden, både kvantitativ som
kvalitativ. Det kan faktisk være en fordel, da det åbner op for muligheden for, at få en dybere
forståelse, af det fænomen man undersøger (Eskjær & Helles, 2015).
Comte beskriver dermed hvordan man, med udspring i matematikken, går logisk til værks i ens
arbejde med at finde svar på ens spørgsmål. Videre taler Comte om muligheden for at undersøge
delene af det objekt man ønsker at studere. Carnap bygger videre på dette med sin
konstruktionsregel, hvor de studerede objekter hænger sammen i systemer, hvor det første objekt
i systemet påvirker og skaber de næste objekter.

6.3.1 METODISKE ARBEJDE MED POSITIVISMEN
I mit arbejde med den kvantitative indholdsanalyse, er jeg gået positivistisk til værks. De fleste
resultater er fundet gennem udregninger, hvor objekter samlet i systemer tilsammen udgør en
gruppe, der igen kan trækkes ud og studeres hver for sig, eller krydses med andre grupper.
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Mine kodningsskemaer består af forskellige kategorier, hvor opgaven har været at kvantificere
hver samplingsenhed efter de samme principper, så slutresultatet er blevet en række ensartede
resultater, som jeg har kunne foretage udregninger med.
Som det vil fremgå af min nedenstående analyse, har jeg opdelt mine samplingsenheder i
kategorier som viser hvilken type samplingsenhed, der var tale om. Dette har givet mig et
indblik i hvor mange af hver type, jeg har fået indsamlet. Dette har jeg kunne opsætte i tabeller,
så man kan overskue resultaterne, der dermed kan sammenlignes med hinanden.
Dog er der dele af mit arbejde med den kvantitative indholdsanalyse, hvor jeg i højere
grad benytter mig af fortolkning frem for udredning af rene data - noget, der kommer til udtryk i
min vurdering af hvilke forskellige temaer de udvalgte tekster i min population indeholder. For
selvom jeg har kigget efter ord som ‘valg’, ‘sundhed’ og ‘børn’, så har min vurdering af temaerne
netop beroet på en vurdering og en tolkning af tekstens indhold.
Tolkningen har især været gældende i mit arbejde med at identificere, hvorvidt de to partiers
dominerende fortællinger om EU var tilstede i de enkelte tekster. Her var der i højere grad tale
om at se efter det latente indhold i teksten, hvilket gjorde det nødvendigt for mig, at inddrage en
anden videnskabsteoretisk tilgang i form af hermeneutikken i mit kvalitative metodearbejde med
partiernes brug af storytelling. Noget, som påpeget i afsnit 6.3.1, kan være med til at berige ens
undersøgelse.
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6.4 HERMENEUTIK
Hermeneutik er en filosofisk tankegang med fokus på fortolkning. I starten var fokus
udelukkende på fortolkning af hellige skrifter, men nu dækker den hermeneutiske tilgang alle
typer tekst. Der er to retninger inden for den hermeneutiske tilgang, hvor Heidegger og Gadamer
hører til den retning, der lægger vægt på interaktionen mellem den fortolkende og det fortolkede
(Bohman, 1999).
Martin Heidegger var en tysk filosof, hvis livslange projekt var, at besvare spørgsmålet om
væren. Dette spørgsmål behandler han i værket “Sein und Zeit” [Væren og tid], og lægger
dermed grundstenene for den moderne hermeneutik, som Gadamer skal have været
grundlæggeren af (Guignon, 1999).
Heidegger fremlægger ‘forståelse’ som indeholdende muligheder, der skal ‘fortolkes’. Ved at
fortolke finder man frem til selve forståelsen eller meningen. Derfor er det at forstå, og det at
fortolke knyttet sammen. Når en ting bliver forstået gennem fortolkningen, går denne ting hen og
bliver en ‘beskrevet’ ting, som man nu kan forholde sig til. Men for at ens fortolkning skal kunne
bidrage til forståelsen, er det nødvendigt, at man forstår, hvad der skal fortolkes (Heidegger,
1962, s. 182 - 202).
Gadamer påpeger, at Heidegger udviklede en beskrivelse af, hvordan fortolkende forståelse kan
opnås. Til dette tilføjer han, at den hermeneutiske tilgang ikke er at udarbejde en procedure for
forståelsen, men at klarlægge under hvilke forhold forståelsen finder sted (Gadamer, 2004, s.
153 & 279).
Som nævnt arbejdede Gadamer videre med Heideggers tanker, og fremlægger hvordan denne
beskrevne ting, kun fremstår som ‘sig selv’, når denne ting er blevet genkendt eller opdaget
(Gadamer, 2004, s. 279).
Gadamer peger på, at en person der forsøger at forstå en tekst, projekterer en mening om hele
teksten over på den, så snart vedkomne får øje på noget meningsfuldt i teksten. Med denne
mening for øje, fortolkes teksten dybere, samtidig med at meningen med teksten udfolder sig, så
endnu større forståelse opnås (Gadamer, 2004).
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Gadamer fremhæver, at man skal forstå helheden af teksten i forhold til delene af teksten, og
delene af teksten i forhold til helheden. Dette er en regel inden for den hermeneutiske tilgang.
På den vis bevæger ens forståelse sig hele tiden mellem del og helhed, og ved at forstå de
enkelte elementer i teksten, forstår man hele teksten. Fejler man i ens forståelse af del og helhed,
så opnås ikke den korrekte forståelse (Gadamer, 2004). Gadamer påpeger dog, at
rekonstruktionen af hvad forfatteren af teksten virkelig mente, da vedkommende skabte teksten,
er en begrænset affære (Gadamer, 2004).
Det er ikke bare de enkelte dele af en tekst, ned til det mindste ord, der udgør teksten i helhed.
Både hele forfatterens værk og den samtid vedkommende befinder/befandt sig i, udgør
elementer, der påvirker fortolkningen og dermed også forståelsen af en tekst (Gadamer, 2004).
For at opnå forståelse er man nødt til at stille spørgsmål til teksten, hvor man forholder sig
åbent til de svar man vil blive præsenteret for. Besvarelsen af ens spørgsmål medfører, at man nu
kan udlede mening af teksten, i det der opstår en dialog mellem den fortolkende og det
fortolkede. Denne tætte forbindelse mellem spørgsmål og forståelse er det, der giver den
hermeneutiske tilgang dens sande dimension (Gadamer, 2004).
Når hermeneutikken bruges som forskningsmetode opsætter en række fortolkningsregler, hvor
ens fund opdeles i emner, baseret på den refleksion man har gennemgået i forbindelse med ens
studie af det givne fænomen (Koskinen & Lindström, 2012).

6.4.1 METODISK ARBEJDE MED HERMENEUTIKKEN
	
  
Som beskrevet i afsnit 6.3, kan den kvantitative indholdsanalyse med fordel kombineres med en
kvalitativ metode, hvilket jeg gør med min brug af storytelling, hvor jeg trækker på den
hermeneutiske metodik i min videre analyse af de tekster, jeg indsamlede i forbindelse med
mine kvantitative indholdsanalyser.
Heidegger taler om, hvordan fortolkning er nødvendigt for at opnå forståelse, og når en ting er
forstået, bliver den en beskrevet ting.
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Denne tilgang har jeg benyttet mig af i min kvalitative analyse af de tekster, jeg indsamlede i
forbindelse med min kvantitative indholdsanalyse, i det jeg har tolket teksterne, for at se om de
to partiers dominerende fortællinger om EU var til stede eller ej. Når jeg opnåede en forståelse
af dette, kunne jeg i mit kodeskema beskrive teksten som indeholdende den dominerende
fortælling eller en anden fortælling.
Gadamer peger på sammenhængen mellem del og helhed i teksten, og hvordan man hele tiden
bevæger sig mellem tekstens helhed og de dele teksten består af. Hertil kommer også en endnu
større helhed en bare den enkelte tekst, i og med at der også kigges på den samtid og de
omstændigheder, teksten er skrevet under.
Min bevægelse mellem del og helhed begyndte allerede ved udvælgelsen af de tekster, jeg
endte med at benytte til min kodning. For her skulle jeg bruge fortolkning til at vurdere, om en
tekst levede op til mit krav om, at enten Dansk Folkeparti eller Enhedslisten skulle udtale sig om
EU.
Senere hen, da jeg havde foretaget min kvantitative analyse, dykkede jeg igen ned i de enkelte
tekster, for at undersøge om partiernes dominerende fortælling var til stede.
Da jeg havde færdiggjort dette, arbejdede jeg videre med min forståelse af teksterne, ved at se
på dem samlet, og på begivenheder der fandt sted på det tidspunkt, hvor teksterne var blevet
skrevet. På den vis blev jeg i stand til at opdele mine indsamlede tekster for hvert parti i
overordnede emner.
Det viste sig også, at mit arbejde med Enhedslistens fortællinger, som var dem jeg begyndte
med, påvirkede mit arbejde med Dansk Folkepartis fortællinger, da jeg hurtigere kunne
identificere fællestræk, fordi jeg allerede var bekendt med begivenheder, der påvirkede
Enhedslistens fortællinger, og dermed nemmere kunne opdele de enkelte tekster i grupper med
hver deres emne.
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7 ANALYSE
7.1 INTRODUKTION
Jeg er gået både kvantitativt og kvalitativt til værks i min besvarelse af min problemformulering:
”I hvilket omfang formår Dansk Folkeparti og Enhedslisten at komme igennem i medierne med
deres fortællinger om EU?”.
Først har jeg arbejdet med kvantitativ indholdsanalyse, og dernæst er jeg gået i dybden med de
indsamlede tekster, hvor jeg har brugt storytelling til at identificere de to partiers fortællinger om
EU i medierne.
I afsnit 7.2 vil jeg først gennemgå mit kodningsskema og min kodningsmanual. Dernæst vil jeg
komme ind på de udfordringer, jeg stødte på, samt hvilke løsninger jeg benyttede til at komme
videre. Herefter vil jeg fremlægge min analyse af først Enhedslistens fortællinger om EU og
derefter Dansk Folkepartis fortællinger.
I de tekster jeg har arbejdet med i forbindelse af min gennemgang af storytelling, både i de
tekster jeg har valgt at benytte i min teoretiske fremlæggelse af begrebet, og i de tekster jeg har
læst førhen, har alle haft fokus på hvordan en organisation kan bruge storytelling som et
kommunikationsredskab, samt hvilke metoder de kan benytte til at fremstille deres historier. Jeg
har derfor været nødt til, selv at afgøre hvordan jeg skal fortolke de to partiers fortællinger om
EU. Her har jeg valgt at tage udgangspunkt i Eventyrmodellen i mit metodiske arbejde med
storytelling i afsnit 7.3.1 og 7.3.2, ud fra forestillingen om, at hvis modellen kan bruges til at
skabe en organisations kernefortælling, så kan den også benyttes til at fortolke de forskellige
elementer i denne kernefortælling samt udspringere af kernefortællingen.
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7.2 KVANTITATIV
INDHOLDSANALYSE
Bryman peger, som nævnt i afsnit 6.2, på at de to vigtigste elementer i den kvantitative
indholdsanalyse er kodningsskemaet og kodningsmanualen.
Opbygningen af mit kodeskema er forgået ud fra et ønske om at besvare min
problemformulering: ”I hvilket omfang formår Dansk Folkeparti og Enhedslisten at komme
igennem i medierne med deres fortællinger om EU?”
For at besvare min problemformulering, har jeg opsat to undersøgelsesspørgsmål, hvor det første
knytter sig til mit arbejde med storytelling, og det andet knytter sig til mit arbejde med
kvantitativ indholdsanalyse.
Mine to undersøgelsesspørgsmål er som følger:
• Hvilke fortællinger om EU kommer til udtryk på Dansk Folkepartis og Enhedslistens
hjemmesider?
• I hvilket omfang kommer disse fortællinger til udtryk i medierne?
Mine kvantitative indholdsanalyser skal understøtte mit følgende arbejde med at finde frem til de
to partiers fortællinger om EU. Derudover skal de give en del af svaret på, om hvorvidt Dansk
Folkeparti og Enhedslisten kommer igennem med deres fortællinger i medierne. I de følgende
afsnit vil jeg derfor inddrage både de resultater, jeg er kommet frem til gennem mine kvantitative
indholdsanalyser, og mine teoretiske fund præsenteret i afsnit 5.2.
I Eskjær og Helles definition af kvantitativ indholdsanalyse (afsnit 6.2) fremgår det, at man
skal benytte sig af først kodning og dernæst kvantificere sine fund, så man afsluttende kan
foretage en systematisk analyse af den data man har skabt.
Mit kodningsskema er, som Eskjær og Helles anbefaler, opdelt i kategorier, der i flere
tilfælde er tildelt farver, så skemaet er nemmere at overskue, når man arbejder med det.
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Jeg valgte at undersøge alle artikler og debatoplæg, altså både variablerne news og views, der
havde en længde på 100 ord eller derover, fra 1. januar 2013 til 30. marts 2016. Dog
begrænsede jeg mig til kun at kigge på de syv landsdækkende dagblade: Politiken, Information,
Berlingske, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Ekstra Bladet og BT. For netop i dagbladene både
at finde news og views. Dette er også at finde på dagbladenes hjemmesider, men som jeg
nævner ovenstående i afsnit 5.2, er indholdet på danske dagblades hjemmesider i høj grad en
afspejling af indholdet i de trykte aviser.
Jeg har fravalgt Børsen, da deres hovedfokus er nyheder omkring erhverv (Børsen, n.d.), og
dermed ikke er samme type som de andre syv, der fokuserer på alle former for nyheder.
Weekendavisen er også landsdækkende, men udkommer kun i weekenden, og kan derfor ikke
umiddelbart sammenstilles med de syv udvalgte samplingsenheder.
Jeg ville gerne drage ’segmentspresse’ i spil, der er et begreb, som knytter sig til de trykte
medier (og deres hjemmesider), hvorfor sociale medier og nyheder på fjernsyn og i radio ikke er
relevant for mig at kigge nærmere på. På samme vis udelukkes Metroxpress, da den, som nævnt
i afsnit 5.2, har overtaget rollen som omnibus-avis. Lokalaviser har jeg udelukket, fordi jeg
vurderer, at de også tjener som omnibus-avis, med hovedfokus på lokale nyheder, for en mindre
del af befolkningen. Ydermere udkommer flere lokalaviser ikke dagligt, hvorfor de heller ikke
umiddelbart kan sammenstilles med de landsdækkende dagblade.
Jeg benyttede søgemaskinen Infomedia til at finde frem til min population. Da jeg var
færdig med min dataindsamling ud fra ovenstående kriterier, stod jeg tilbage med en population
på 99 for begge partier.
Jeg ønsker med mine kvantitative indholdsanalyser at danne mig et overblik over mine 99
enheder for hver parti. Derfor har jeg opsat en række kategorier, som tilsammen udgør mit
kodningsskema, der er ens for begge partier.
Dato

Debatoplæg

	
  
	
  

År

Antal ord

Artikel

Titel

Interview
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Forfatter

Forsidehistorie

Nyhedsbureau

Notits

Politiken

Økonomi

Information

Berlingske

Flygtninge & Indvandrere

Forbrug & Handel

Miljø

Jyllands-Posten

Børn & Unge

Information

Socialområdet

Ældre

Ekstra Bladet

Sundhed

Militær & Politi

BT

Arbejdsmarked & Uddannelse

Valg

Hertil havde jeg tre ekstra kategorier, som jeg benyttede i forbindelse med min undersøgelse af
de to partiers fortællinger om EU i medierne.
Dominerende fortælling

Anden fortælling

Resumé

Jeg opstillede en række regler for min kodning, som jeg samlede i en kodningsmanual. Denne
kodningsmanual tjener også de formål, at den kan benyttes af andre, til både at foretage den
samme undersøgelse selv, og til forståelse for de koder, jeg benytter i mit kodningsskema.

Dato

Datoen for udgivelsen af teksten.

Årstal

Året enheden er skrevet.

Antal ord

Tekstens antal af ord.

Titel

Titlen på enheden.

Forfatter(e)

Navn på den eller dem, der har skrevet
teksten.

Nyhedsbureau

Markeres med 1, hvis teksten kommer fra
et nyhedsbureau så som Ritzau, eller hvis
teksten ikke har en navngiven forfatter.
Markeres med 0, hvis teksten har en
forfatter, og ikke er fra et nyhedsbureau.

Type af tekst:

Markeres med 1 eller 0. 1 markerer at der

Debatoplæg

er tale om denne type tekst. 0 markerer at

Artikel

der ikke er tale om denne type tekst. Flere

Interview

af disse typer kan godt markeres med 1,

Forsidehistorie

hvis der er tale om f.eks. en artikel, der

Notits

også er en forsidehistorie, eller en artikel
der også indeholder interview-elementer.
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Analyseenheder:

1 markerer at teksten var i denne

Politiken

analyseenhed. 0 markerer at teksten ikke

Information

var i denne analyseenhed. Den samme

Berlingske

tekst kan godt optræde i flere

Jyllands-Posten

analyseenheder, og derfor kan flere

Kristeligt Dagblad

analyseenheder være markeret med 1,

BT

selvom der kun er tale om en tekst.

Ekstra Bladet
Temaer:

1 markerer at teksten dækker et givent

Økonomi

tema. 0 markerer at teksten ikke dækker et

Flygtninge & Indvandrere

givent tema. Den samme tekst kan godt

Børn & Unge

dække over flere temaer, og derfor kan

Socialområdet

flere temaer være markeret med 1.

Sundhed

Temaet ‘Social’ dækker over udsatte

Arbejdsmarked

grupper, herunder også handicappede.

Forbrug & Handel
Miljø
Ældre
Militær & Politi
Valg
Dominerende fortælling

Markeres med 1, hvis teksten indeholder
den dominerende fortælling. Markeres
med 0, hvis teksten indeholder en anden
fortælling.
Hvis teksten er markeret med 0, og den
dominerende historie derfor ikke er til
stede, så skal kategorien ‘Anden fortælling’
være markeret med 1.

Anden fortælling

Markeres med 1, hvis teksten indeholder
en anden fortælling, end den dominerende
fortælling. Markeres med 0, hvis teksten
indeholder den dominerende fortælling.

Resumé

Kort beskrivelse af det emne, der kommer
til udtryk. Det kunne eksempeltvis være
folketingsvalg.

Med udgangspunkt i ovenstående kodningsmanual, har jeg indsat min population for de to
partier i mine kodningsskemaer.
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De forskellige kategorier er udvalgt ud fra et ønske om både at gøre det tydeligt, hvilke tekster
jeg havde indsamlet, og gøre det muligt for mig at kvantificere indholdet, så jeg efterfølgende
kunne foretage en systematisk analyse af det manifeste indhold.
Kategorierne Dato, Årstal, Antal ord, Titel og Forfatter(e) skal tydeliggøre hvilke elementer min
dataindsamling består af.
Typerne af tekst der dækker over Debatoplæg, Artikel, Interview, Forsideartikel og Notits, skal
vise mængden af news i forhold til views. Desuden skal kategorien Forsideartikel bruges til at
vise hvor ofte de to partier få taletid på forsiden af avisen, samt sidestille de to partier, for at få et
overblik over, om der er en signifikant forskel mellem de to partiers optræden på forsiderne. For
som nævnt i afsnit 5.2, så vurderer avisernes redaktører, at forsidehistorierne er de vigtigste at
vise deres læsere. Derfor vurderer jeg, at flere forsidehistorier kan være et tegn på, at et parti har
haft større succes med, at komme igennem med partiets fortællinger om EU. Noget jeg vil
behandle nærmere i min følgende diskussion (afsnit 8).
Analyseenhederne jeg benytter, er som nævnt Politiken, Information, Berlingske,
Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Ekstra Bladet og BT. Foruden at vise hvilken kilde de
forskellige tekster stammer fra, så ønsker jeg også at kigge nærmere på fordelingen af teksterne
blandt de syv analyseenheder. Her vil jeg bringe begrebet ’segmentpresse’ i spil, ved først at se
nærmere på de aviser, der bringer flest artikler eller debatoplæg om de to partier, og dernæst
kigge nærmere på, hvilket segment disse aviser selv mener at have.
Den sidste kategori jeg kigger på i mine kvantitative indholdsanalyser, er hvilke temaer der
optræder i teksten. Kategorierne er Økonomi, Flygtninge & Indvandrere, Børn & Unge,
Socialområdet, Sundhed, Arbejdsmarked, Forbrug & Handel, Miljø, Ældre, Militær & Politi og
Valg. I forhold til de data jeg er kommet frem til via mine kvantitative indholdsanalyser, skal
fordelingen af temaer vise hvilket tema de to partier udtaler sig mest og mindst omkring i forhold
til EU. Jeg ønsker også at inddrage min indsamlede viden omkring temaerne i mit arbejde med
partiernes storytelling. Dette vil jeg uddybe nedenstående i afsnit 7.3.
Kategorierne Dominerende fortælling, Anden fortælling og Resumé tilgår jeg på samme vis som
de andre kategorier. Dog vil resultaterne udelukkende blive brugt som led i min analyse af
Dansk Folkepartis og Enhedslistens fortællinger om EU. Derfor vil jeg ikke komme ind på mine
fund i forbindelse med disse tre kategorier i de følgende to afsnit.
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I forbindelsen med min dataindsamling, stødte jeg på flere udfordringer, der gjorde mig
nødsaget til at ændre strategi. Via min pilotundersøgelse kom jeg frem til to væsentlige faktorer,
som jeg blev nødt til at ændre, før jeg kunne gennemføre min kodning.
Først fik jeg øje på, at jeg manglede temaerne Militær & Politi og Valg, da flere af teksterne i min
pilotundersøgelse omhandlede et eller begge af disse emner.
Som en anden ting opdagede jeg, at min første tilgang til at søge efter tekster, var yderst
ufrugtbar, da jeg trods næsten 700 hits på kombinationen EU og Enhedslisten på Infomedia, kun
får samlet 20 brugbare tekster sammen fra 1. januar 2015 til 30. juni 2015, altså kun en brøkdel
af de resultater der dukker op ved denne søgning (bilag 10.1).

(Søgning på Infomedia)
Derfor lægger jeg strategien for min dataindsamling om, så jeg i stedet kigger på udvalgte
folketingspolitikere. Dette giver et meget bedre resultat, men jeg når fortsat ikke op på de 100
enheder, jeg har sat som mål, når jeg blot kigger på 2015. Dette år var mit oprindelige
udgangspunkt for undersøgelsen. Jeg udvider perioden til at dække fra 1. januar 2013 til 31.
marts 2016, hvormed jeg får samlet 99 enheder for hvert parti (bilag 10.1; bilag 10.2).
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Søgningen ser nu ud på følgende vis:

(Eksempel på søgning for Enhedslisten på Infomedia)
Jeg fulgte samme princip for alle udvalgte folketingspolitikere, og ændrede ’Enhedslisten’ til
’Dansk Folkeparti’, da jeg samlede data ind omkring Dansk Folkepartis fortællinger om EU.
I forhold til temaer, opdagede jeg også hurtigt, at der var begivenheder, der dominerede den
indsamlede data for både Enhedslistens og Dansk Folkepartis vedkommende. Jeg vil nu kort
gennemgå disse begivenheder, som jeg også vil se nærmere på, i nedenstående analyse af
partiernes brug af storytelling.
EU & velfærden:
I januar 2012 vedtager Folketinget et optjeningsprincip, hvor EU borgere skal have boet og
arbejdet i Danmark i minimum to år, før de kan modtage børne- og ungeydelser, også kaldet
børnechecken. Denne lov underkender EU domstolen i juni 2013, hvor det bliver fastslået at EU
borgere skal have ret til børne- og ungeydelser fra første dag med arbejde i Danmark. Et halvt år
før i februar 2013 fastslår EU domstolen desuden, at borgere fra andre EU medlemslande har ret
til SU, hvis de vælger at studere i Danmark, efter at have arbejdet i landet i minimum en måned.
(Sennov, 2013 A).
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Den fælles europæiske patentdomstol:
Den 25. maj 2014 var der valg til Europa-Parlamentet (Social- og Indenrigsministeriet, n.d.).
Enhedslisten stillede ikke op, mens Dansk Folkeparti stillede op med 10 kandidater (Miller,
2014), hvoraf fire kandidater opnåede at blive valgt, heriblandt Morten Messerschmidt
(Danmarks Statistik, 2014 A).
Samme dag som valget til Europa-Parlamentet, var der folkeafstemning om tilslutning til den
fælles europæiske patentdomstol, hvor 62,5 % af de gyldige stemmer var et ja, hvormed
Danmark tilsluttede sig (Danmarks Statistik, 2014 B). Patentdomstolen gør det muligt for
medlemslandende at indføre et enhedspatent, der gælder i alle de tilsluttede medlemslande,
frem for blot et land (Jørgensen, 2014). Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten var imod
patentdomstolen, mens regeringen på det gældende tidspunkt var for (Ritzau, 2013 A).
Bankunion:
Fra november 2014 er de medlemslande, der har Euroen som møntfod, med i EUs
bankunion. Medlemslande der har bibeholdt deres nationale møntfod, kan selv bestemme,
om de vil indgå i bankunionen. For de banker, der er en del af bankunionen, er der opsat en
række regler, som en central EU myndighed holder øje med, at bankerne overholder.
Danmark har i skrivende stund ikke truffet beslutning om, hvorvidt vi skal træde ind i
bankunionen (Folketingets EU-Oplysning A, n.d.). Både Enhedslisten (Villumsen, 2013 A) og
Dansk Folkeparti (Thulesen Dahl, 2015) ønsker ikke at Danmark skal træde ind i
bankunionen.
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Folkeafstemning om danske retsforbehold:
Den 3. december 2015 var der folkeafstemning, om hvorvidt Danmark fortsat skulle
bibeholde retsforbeholdene. Resultatet blev et nej, hvormed de danske retsforbehold
forbliver uændret (Folketingets EU-Oplysning C, 2015). Retsforbeholdene gør, at Danmark
står uden for samarbejde på områder, der bliver beskrevet som retslige og indre anliggender.
Her nævnes politisamarbejdet i form af Europol og samarbejdet omkring asyl og
indvandring, herunder grænsekontrol, som værende to af de mest væsentlige områder
(Folketingets EU-Oplysning B, n.d.). Der er bred enighed i folketinget om, at målet efter
valget er, at Danmark kan forblive en del af Europol, hvorfor der skal forhandles en
parallelaftale på plads med EU (Folketingets EU-Oplysning B, n.d.). Dansk Folkeparti og
Enhedslisten anbefalede et nej til ophævelsen af retsforbeholdene, i modsætning til de andre
partier, på nær Liberal Alliance (Toft, 2015). Begge partier støtter dog at Danmark fortsat
forbliver en del af Europol (Dansk Folkeparti J, n.d.; Skipper, 2015).
Flygtningekrisen:
I 2015 begynder man at tale om en decideret flygtningekrise, i det 60 millioner mennesker
vurderes til at være på flugt fra deres hjemland. Omkring 5.000 af disse personer er druknet,
i deres forsøg på at nå Grækenland, og dermed EU, ved at sejle over Middelhavet. EU
medlemslandene arbejder på en løsning, herunder større grænsekontrol, samt et samarbejde
med Tyrkiet, der på nuværende tidspunkt er det land, der har modtaget flest flygtninge
(Folketingets EU-Oplysning D, 2016). De første flygtninge nåede den danske grænse den 6.
september 2015 (Arbejderen, 2015). Fra september 2015 til januar 2016 vurderes det, at
mindst 91.800 mennesker på flugt har krydset den danske grænse. Heraf har lidt over 14.000
i denne periode søgt asyl i Danmark. Resten er fortsat mod blandt andet Sverige
(Bjerregaard, 2015).
Som nævnt ovenstående, vil jeg hovedsageligt behandle disse begivenheder i min analyse af
partiernes storytelling. Men i det disse begivenheder også har påvirket min dataindsamling i
forhold til de temaer, der bliver talt om, har jeg valgt at præsentere begivenhederne allerede i
dette afsnit.
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Den indsamlede data er blevet behandlet i to individuelle kodningskemaer, et for Dansk
Folkeparti og et for Enhedslisten. Resultaterne af disse kodninger vil jeg nu analysere i de to
følgende afsnit.
	
  

7.2.1 ENHEDSLISTEN
Som nævnt i afsnit 7.2, endte jeg med at søge på specifikke folketingspolitikere. De fire
folketingsmedlemmer jeg udvalgte for Enhedslisten var følgende:
Søren Søndergaard, EU-ordfører fra juni 2015.
Nikolaj Villumsen, EU-ordfører til juni 2015.
Pernille Skipper, Retsordfører.
Johanne Schmidt-Nielsen, Politisk ordfører.
Søren Søndergaard og Nikolaj Villumsen dækker den samme ordførerpost, i det Nikolaj
Villumsen besad posten som EU-ordfører fra 1. januar 2013 til 18. juni 2015 (Bang Nielsen,
2013; Villumsen, 2015), hvor Søren Søndergaard overtog posten. I det Søren Søndergaard sad i
Europa-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, til han ved folketingsvalget den 18. juni 2015
(Valg 2015, n.d.; Clemmensen, 2015) blev valgt ind som medlem af Enhedslisten, har han ikke
kunne udtale sig om EU på partiets vegne inden da.
Enhedslisten har ikke medlemmer siddende i Europa-Parlamentet, og jeg kunne derfor ikke
bruge dette som søgekriterium. Derfor har jeg valgt Pernille Skipper, der er en fremtrædende
person fra partiet, der under min dataindsamling, stod til at overtage posten som politisk ordfører
fra Johanne Schmidt-Nielsen (Thobo-Carlsen, 2016; Ritzau, 2016). En post der bringer en så tæt
som muligt på at være formand for et parti, der er kollektivt styret (Enhedslisten A, n.d.).
Efterfølgende har det så også vist sig, at Pernille Skipper overtog posten som politisk ordfører fra
Johanne Schmidt-Nielsen den 4. maj 2016 (Sølvhøj, 2016).
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Som den sidste har jeg valgt Johanne Schmidt-Nielsen, der, i den udvalgte
undersøgelsesperiode, var politisk ordfører, og som blev betraget som værende de facto formand
for partiet (Kristeligt Dagblad, n.d.; Jørgensen, 2016), der som nævnt ovenstående er kollektivt
styret, og derfor ikke har en officiel leder.
Jeg indsamlede og behandlede 99 tekster i mit kodningsskema, som jeg efterfølgende
analyserede resultaterne af. Jeg ønsker at belyse tre kategorier: Type, Analyseenhed og Tema.
De typer af tekst jeg kodede for var Debatoplæg, Artikel, Inerview, Forsidehistorie og Notits.
Det fordelte sig således:

Dermed var de fleste tekster artikler, mens der kun var tre interviews. Der var flere notitser end
forsidehistorier, hvor Enhedslistens fortællinger om EU kom igennem (bilag 10.3) Dette kan pege
på, at redaktørerne for de valgte kilder kun sjældent finder, at udtalelser fra Enhedslisten er
vigtige nok til at komme på forsiden, mens de derimod bedre kan bringes som notitser.
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Mængden af artikler i forhold til mægden af debatoplæg tyder på, at de valgte kilder godt vil
lade Enhedslisten komme til orde i deres ’news’, og ikke kun lade dem tale deres egen sag i
debatoplæggene. Dette kunne også pege på, at de udvalgte aviser lever op til de fem funktioner,
som McNair peger på (afsnit 5.2). Mediernes dækning af Enhedslistens kommunikation om EU
bærer dog præg af at være en afrapportering, mens der ikke i lige så høj grad gives plads til, at
partiet udtrykker deres synspunkter i form af debatoplæg, hvor der kun er fokus på partiets
fortælling om EU, i stedet for at den indgår i en større sammenhæng, med andre partiers
fortællinger.
Der stor forskel på i hvor høj grad mine udvalgte analyseenheder gav taletid til Enhedslisten i
den udvalgte periode.
Jeg udvalgte syv analyseenheder, der alle var danske landsdækkende dagblade. De udvalgte
kilder var Politiken, Information, Berlingske, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, BT og Ekstra
Bladet.
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Fordelingen mellem aviserne ser således ud:

Information er den analyseenhed, hvor Enhedslisten mest kommer igennem med deres
fortællinger om EU, mens Kristeligt Dagblad kun giver spalteplads til partiets fortællinger om EU
to gange, tæt fulgt af Ekstra Bladet og BT, der bringer Enhedslistens fortællinger henholdsvis tre
og fem gange. Information står også for den ene af de tre forsidehistorier (bilag 10.3).
Som nævnt ovenstående, vil jeg gerne kigge nærmere på begrebet ’segmentpresse’ som
Schultz [senere Willig] fremsætter er den måde aviserne ser ud på nu, hvor man tjener et
segment frem for et parti eller den almene befolkning (afsnit 5.2).
I det Information er den analyseenhed, hvor Enhedslisten er kommet igennem med deres
fortællinger om EU, vil jeg nu kigge nærmere på, hvilket segment Information har. Dette vil jeg
gøre ved at kigge nærmere på Informations præsentation af deres læsere, som stilles til rådighed
for avisens nuværende og mulige annoncører.
Annonceringen er overladt til et bureau, der beskriver Informations læsere således:
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”Højtuddannede, kulturinteresserede og samfundsengagerede læsere, der aktivt bidrager med indsigt og
holdninger til avisen og i samfundsdebatten. I øvrigt er de storforbrugere af kultur og rejser meget. ”
(Frontmedia, n.d.).

Flere oplysninger om læserene af Information giver bureauet ikke. Derfor vil jeg inddrage et
mediearkiv fra november 2009, fra Informations egen hjemmeside hvor avisen gennemgår
læsersammensætningen (Information, 2009).
Avisens læsere er studerende på en længere videregående uddannelse, eller personer der har
gennemført en længere videregående uddannelse. Aldersmæssigt er de nogenlunde jævnt
fordelt. Læserne beskrives som kritiske og fællesskabsorienterede, med stor interesse for miljø,
den politiske debat og EU-forhold. Omkring halvdelen af læserne af Information bor i
hovedstadsområdet, mens den anden halvdel af læserne er jævnt fordel rundt om i landet.
Desuden har omkring halvdelen af læserne en husstandsindkomst på 500.000 kroner eller
derover. Flest af Informations læsere i 2009 ville stemme på SF, den næststørste gruppe ville
stemme på Enhedslisten (Information, 2009).
Selvom disse oplysninger er syv år gamle, stemmer de meget fint overens med beskrivelsen, som
Informations annoncerings-bureau kommer med om læserene.
Dog mener jeg, at det politiske landskab har ændret sig for meget til, at jeg ukritisk kan bruge tal
fra 2009 omkring befolkningens politiske ståsted.
Derfor vil jeg nu kigge nærmere på en mere nutidig analyse af Enhedslistens vælgere. Til dette
vil jeg benytte GallupKompas, skabt af analyse- og rådgivningsvirksomheden TNS Gallup, der
har opdelt befolkningen i ni segmenter baseret på undersøgelser af folks værdier og livsstil. Det
ene segment er ‘Det Fællesskabsorienterede segment’, der beskrives som forbrugere med fokus
på politik, miljø og social ansvarlighed. En stor del fra dette segment befinder sig i
hovedstadsområdet. De stemmer på Enhedslisten eller andre venstrefløjspartier, og læser
Information og Politiken (TNS Gallup, Det Fællesskabsorienterede segment, 2013 A).
Den segmenteringsanalyse TNS Gallup har foretaget, viser, at de personer der bliver placeret i
‘Det Fællesskabsorienterede segment’, i høj grad stemmer overens med den læsersegmentering
som Information præsenterer.
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Derfor mener jeg, at ovenstående segmenterings-analyser peger på et sammenfald, mellem
personer der stemmer på Enhedslisten, og personer der læser Information, nemlig en gruppe der
har interesse for politik og EU, samt en interesse for solidaritet og fællesskab, der også er værdier
som Enhedslisten fremhæver som en vigtig del af partiets politik (afsnit 4.2.1).
Det kunne dermed tyde på, at Information lever op til Schultz’ fremstilling af segmentpressen,
der skriver til et bestemt segment, der i dette tilfælde har en udpræget interesse for EU-forhold,
samt en tendens til at stemme på Enhedslisten. Hvilket kan forklare hvorfor Enhedslisten mest
kommer til orde i Information; det matcher avisens segment.
Den sidste kategori jeg vil behandle er de temaer, der dukkede op under min kodning af
Enhedslistens fortællinger om EU. Temaerne vil jeg, som nævnt i afsnit 7.2, gå mere i dybden
med i forbindelse af min analyse af partiernes storytelling.
I dette afsnit vil jeg se nærmere på, hvilke temaer Enhedslisten mest udtaler sig om i forbindelse
med EU, samt hvilke temaer der ikke bliver behandlet særlig meget.
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De temaer jeg havde opsat var Økonomi, Flygtninge & Indvandrere, Børn & Unge,
Socialområdet, Sundhed, Arbejdsmarked, Forbrug & Handel, Miljø, Ældre, Militær & Politi og
Valg.
Fordelingen ser således ud:

Valg er det tema, der dukker op flest gange, med Økonomi på en tæt andenplads. Derfra er der
en nogenlunde jævn fordeling mellem emnerne Arbejdsmarked & Uddannelse, Socialområdet,
Flygtninge & Indvandrere, Børn & Unge og Sundhed. De to mindst behandlede temaer er
Forbrug & Handel samt Miljø (bilag 10.3).
Som nævnt i afsnit 7.2, er der fem større begivenheder, der påvirker min dataindsamling. Det
drejer sig om følgende begivenheder:

	
  
	
  

•

EU & velfærden

•

Den fælles europæiske patentdomstol

•

Bankunion
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•

Folkeafstemning om retsforbeholdene

•

Flygtningekrisen.

Jeg vil ikke beskrive begivenhederne nærmere, da jeg allerede har gennemgået de vigtigste
detaljer i afsnit 7.2.
Det at to af disse større begivenheder er om valg; folkeafstemning om deltagelse i den fælles
europæiske patentdomstol og folkeafstemning om retsforbeholdene, mener jeg bestemt kommer
til udtryk ved, at temaet Valg er det tema, der topper i min undersøgelse. Derudover udtaler
Enhedslisten sig 13 gange (bilag 10.3) om det græske parlamentsvalg i januar 2015 (Ritzau,
2015 B), hvilket også er med til at gøre Valg til det det største tema for partiet.
Økonomi er det tema, der bliver behandlet næstmest, og næsten i lige så høj grad som Valg.
Forklaringen på dette, mener jeg igen er at finde i de fem større begivenheder, da både EUs
afgørelser omkring udlændinges ret til velfærd i Danmark (afsnit 7.2), og Bankunionen har
Økonomi som hovedtema. Begge begivenheder er noget som Enhedslisten kommenterer på,
hvormed antallet af historier, hvor Økonomi er et tema, bliver væsentligt højere, end de andre
temaer, på nær Valg (bilag 10.3). Dertil kommer at en af Enhedslistens største anker ved EU,
ligger i partiets fortælling om, at EU arbejder for at skabe økonomisk vækst for multinationale
virksomheder og banker (afsnit 4.2.2).
I den brede midte ligger temaerne Arbejdsmarked & Uddannelse, Socialområdet, Flygtninge &
Indvandrere, Børn & Unge og Sundhed (bilag 10.3), hvilket både kan forklares med EUdomstolens afgørelse omkring velfærdsydelser til udlændinge med arbejde i Danmark (afsnit
7.2), og flygtningekrisen hvor nærved 92.000 mennesker krydsede den danske grænse i et
tidsrum på fem måneder (afsnit 7.2). At Enhedslisten kommenterer på disse to begivenheder,
hænger også godt sammen med partiets fokus på, at EU vægter multinationale organisationers
indtjening højere end mennesker og miljø (afsnit 4.2.2). Dog er temaet Miljø det tema, som
Enhedslisten udtaler sig mindst om i forhold til EU. Det kan skyldes, at miljøforhold ikke er en
del af de fem større begivenheder, der dominerer min dataindsamling, samt det faktum at jeg
ikke har brugt partiets miljøordfører som en af mine søgekriterier.
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Resultatet af min kvantitative indholdsanalyse for Enhedslistens fortællinger om EU, viser
dermed at partiet mest kommer til orde i avisernes artikler. Partiets fortællinger, når kun
forsiderne tre gange ud af 99 mulige.
Information er den af analyseenhederne, der bringer partiets fortællinger flest gange. Dette
stemmer meget godt overens med, at Informations læsere har en stor interesse for EU, og er at
finde blandt dem, der stemmer på Enhedslisten. Dermed sandsynliggøres det at Information
tjener et bestemt segment, der kan have sammenfald med det segment TNS Gallup beskriver
som ’det fællesskabsorienterede segment’. Et segment med fokus på fælleskab, interesse for
politik, og en tendens til at stemme på venstrefløjen.
De temaer der i størst udstrækning bliver behandlet i Enhedslistens fortællinger om EU, er i høj
grad påvirket af seks større begivenheder, der dominerer i den periode, jeg har valgt for min
dataindsamling. Fordelingen af hvilke temaer, der dukker op flest gange, finder jeg også
stemmer godt overens med Enhedslistens fortælling om, at EU støtter multinationale
virksomheders økonomiske vækst på bekostning af mennesker og miljø. Dog kommer
sidstnævnte tema mindst på banen, hvilket kan skyldes, at dette tema ikke indgår i de fem
dominerende begivenheder, der ellers præger partiets fortællinger om EU i medierne.
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7.2.2 DANSK FOLKEPARTI
Da jeg skulle udvælge medlemmer af Dansk Folkeparti som søgekriterier, forsøgte jeg i så høj
grad som muligt, at matche de personer jeg udvalgte for Enhedslisten.
Valget faldt på følgende:
Martin Henriksen, ordfører for og medlem af Europarådet
Kristian Thulesen Dahl, politisk ordfører
Morten Messerschmidt, EU parlamentariker
Morten Messerschmidt sidder ikke i Folketinget, men udtaler sig også på vegne af partiet i EUanliggender, da han er medlem af Europa-Parlamentet (Europa-Parlamentet, 2016). Som jeg
kommer ind på i afsnit 7.2.1, har Enhedslisten ikke medlemmer siddende i Europa-Parlamentet,
derfor har jeg i stedet valgt Pernille Skipper, der stod til at blive den nye politiske ordfører, og
dermed de facto leder, for Enhedslisten, som hun også blev, efter min undersøgelser var afsluttet
(afsnit 7.2.1).
Jeg har kun valgt tre personer, da Martin Henriksen i hele min udvalgte periode har fungeret
som partiets ordfører for og medlem af Europarådet (Dansk Folkeparti L, n.d.; bilag 10.4), mens
Søren Søndergaard og Nikolaj Villumsen har haft den samme ordførerpost på skift (afsnit 7.2.1).
På samme vis som med min analyse af indholdsanalysen af Enhedslistens fortællinger om EU, vil
jeg kigge nærmere på kategorierne Type, Analysenhed og Tema.
I det begge mine kodningsskemaer var ens, er typerne af tekster også her Debatoplæg, Artikel,
Interview, Forsidehistorie og Notits, som fordelte sig således for Dansk Folkepartis
vedkommende:
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Lige som med Enhedslisten kommer Dansk Folkepartis fortællinger om EU, mest til udtryk
gennem avisartikler. Partiet har ikke lige så mange debatoplæg, men til gengæld næsten lige så
mange interviews som debatoplæg, hvor Enhedslisten kun har tre interviews. Ydermere opnår
Dansk Folkeparti at få deres fortællinger om EU på seks forsider (bilag 10.5).
Fordelingen mellem news og views vurderer jeg til at være i større balance, end det var tilfældet
for Enhedslisten. Dette mener jeg kan tyde på, at mine udvalgte analyseenheder i højere grad
lever op til deres rolle, når det kommet til Dansk Folkeparti, som kilde for deres læsere til at
opnå større viden angående politiske anliggende, herunder politikernes egne synspunkter.
De analyseenheder jeg brugte i min undersøgelse, er igen Politiken, Information, Berlingske,
Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, BT og Ekstra Bladet. Fordelingen for Dansk Folkeparti ser
således ud:
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Politiken er den analysenhed, hvor Dansk Folkepartis mest får præsenteret partiets fortællinger
om EU, hvor Jyllands-Posten kommer ind på en tæt andenplads. Ekstra Bladet er den kilde, der
har givet spalteplads til Dansk Folkepartis fortællinger om EU færrest gange (bilag 10.5).
Jeg vil nu kigge nærmere på, hvilket segment Politiken skriver til, for derefter at
sammenligne det med hvilket segment TNS Gallup peger på, har størst tendens til at stemme på
Dansk Folkeparti, for at se om der er en sammenhæng mellem de to, på samme vis som
sammenfaldet mellem Enhedslistens vælgere og Informations læsere.
Politiken beskriver deres læsere som havende en gennemsnitsalder på 53 år, 60 % har en høj
uddannelse, og lidt over halvdelen af læserne har en indtjening på 400.000 eller derover.
Politiken benytter GallupKompas i deres segmentering, og placerer læserne i ’Det Moderne
Fællesskabsorienterede’ segment. Læserne beskrives som værende interesserede i emner som
politik og kultur (Politiken, 2015).
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I det Politiken selv nævner ’Det Moderne Fællesskabsorienterede’ segment, vil jeg nu kigge
nærmere på dette segment.
Dette segment stemmer mest på Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti eller Det Radikale
Venstre. De læser aviser som Information, Politiken og Berlingske, og interesserer sig for politik,
herunder også EU, og så er de storforbrugere af kulturelle tilbud (TNS Gallup, 2013 B).
Dette stemmer fint overens med Politikens beskrivelse af læserne, men det passer ikke på det
segment, der beskrives som værende Dansk Folkepartis kernevælgere.
Derfor kigger jeg nærmere på segmenterne i GallupKompas, for at finde et segment, der siges at
stemme på Dansk Folkeparti.
Det viser sig at være ‘Det Traditionelle Individorienterede’ segment, hvor partiets kernevælgere
findes. Dette segment har større tendens til at læse ugeblade og lokalaviser, end til at læse de
landsdækkende dagblade. Segmentet har en stor kærlighed til deres hjemland, og er skeptiske
over for internationalt samarbejde, da de mener, at vi bør passe os selv. (TNS Gallup, 2013 C).
Segmentet dækker over 11 % af den danske befolkning (TNS Gallup, n.d.). Dog vil jeg bemærke
at TNS Gallup sidst har opdateret deres segmenter i 2013. Så selvom jeg finder, at deres
segmentering i høj grad fortsat er gyldig og brugbar, fik Dansk Folkeparti efter Folketingsvalget i
2015 21 % af stemmerne (Danmarks Statistik, 2015), hvilket må betyde, at deres vælgere også
findes i andre segmenter, end da TNS Gallup sidst opdaterede deres segmenterings-beskrivelser.
Det gør det muligt, at Politikens faste læsere også stemmer på Dansk Folkeparti, men mængden
af denne gruppe, finder jeg ikke dominerer læsergruppen, som Politiken, i deres segmentering
fra 2015 (Politiken, 2015), selv peger på, er et segment, der stemmer på venstrefløjens partier.
Schultz femhæver Politiken, som en af de landsdækkende dagblade, der har haft en
politisk vinkel på deres nyhedsrapportering (afsnit 5.2), og dermed lever op til hendes
fremstilling af en avis, der skriver til et bestemt segment, frem for til den almene befolkning. Men
netop fordi Politiken er den analyseenhed, hvor Dansk Folkepartis fortællinger om EU mest
kommer til udtryk, kunne det tyde på, at Politiken alligevel hælder mere til at være en omnibusavis. Dette mener jeg dog i høj udstrækning bliver afkræftet, når man kigger på den læserprofil,
som avisen selv opsætter, hvor de også udpeger deres læsere som en gruppe, der ikke som
udgangspunkt stemmer på Dansk Folkeparti.

	
  
	
  

64	
  

Derfor finder jeg, at forklaringen ligger i Politikens fokus på politisk stof, der fra avisens start har
været hovedformålet for avisens nyhedsdækning (Høy-Jensen, 2008). Læserne beskrives også
som interesserede i politik. Denne kombination af at Politiken har stort fokus på det politiske
stof, og at deres læser-segment har en interesse for politik, mener jeg gør, at Politiken er den
kilde, der giver mest spalteplads til Dansk Folkepartis fortællinger om EU. Netop fordi avisen ser
ud til at have et større politisk fokus, og dermed mere politisk stof, end de andre kilder.
Politiken er også en af de kilder, hvor Enhedslistens fortællinger om EU optræder meget, selvom
avisens læsere heller ikke umiddelbart finder deres læsere blandt Enhedslistens vælgere.
Temaerne er igen det samme for Dansk Folkeparti, som for Enhedslisten; Økonomi, Flygtninge &
Indvandrere, Børn & Unge, Socialområdet, Sundhed, Arbejdsmarked, Forbrug & Handel, Miljø,
Ældre, Militær & Politi og Valg.
For Dansk Folkeparti blev fordelingen således:
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Temaet Flygtninge & Indvandrere er det tema, der kommer op flest gange, mens temaerne Valg
og Økonomi kommer efter. Temaerne Ældre og Miljø bliver kun behandlet få gange (bilag 10.5).
Igen ser jeg en sammenhæng mellem de temaer, der går igen flest gange, og de fem
begivenheder der dominerer perioden 1. januar 2013 – 31. marts 2016.
For overskuelighedens skyld, bringer jeg hermed de fem begivenheder igen:
•

EU & velfærden

•

Den fælles europæiske patentdomstol

•

Bankunion

•

Folkeafstemning om Retsforbehold

•

Flygtningekrisen.

(Afsnit 7.2)
En af Dansk Folkepartis mærkesager er Udlændingepolitik, hvor der er fokus på, at Danmark
ikke kan tage i mod særligt mange flygtninge, og at de udlændinge, der befinder sig i landet,
skal underordne sig fuldkommen ikke bare landets love men også danske værdier, som partiet
peger på er ytringsfrihed, ligestilling og demokrati (Dansk Folkeparti C, n.d.). Derudover mener
Dansk Folkeparti, at EU med aftalen om åbne grænser truer det danske samfund, ved at gøre det
nemmere for personer fra udviklingslande, at komme til Danmark. Personer som partiet ikke
mener kan blive integreret på ordenlig vis, da deres værdier ikke stemmer overens med de
danske (Dansk Folkeparti C, n.d.; Dansk Folkeparti D; Dansk Folkeparti E, n.d.; Dansk
Folkeparti G, n.d. & Dansk Folkeparti H, n.d.).
Dansk Folkepartis fokus på flygtninge og indvandrere, kombineret med især tre af
begivenhederne; EU-borgeres ret til velfærdsydelser; folkeafstemningen om retsforbeholdene og
flygtningekrisen, har sat deres tydelige præg på mængden af tekster, hvis tema er Flygtninge &
Indvandrere.
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Valg er det tema, der dukker op næst flest gange, med Økonomi på tredjepladsen. Grunden her
er den samme som med dataen for Enhedslisten; at to af begivenhederne er et valg, og to af de
andre begivenheder omhandler henholdsvist en bankunion for EU-lande, og EU-domstolens
dom der giver EU-borgere ret til sociale ydelser fra den første dag med arbejde i Danmark (afsnit
7.2; bilag 10.5). Noget Dansk Folkeparti ønsker ændret, ved at følge britisk eksempel, så
Danmarks forhold til EU også kan komme til genforhandling (Beim, 2013). Dette ønske kommer
til udtryk 13 gange (bilag 10.5), og vil blive gennemgået mere grundigt i afsnit 7.3.1.
Resten af temaerne har også tilknytning til de fem begivenheder i forskellig udstrækning.
Temaerne Børn & Unge, Social, Sundhed og Arbejdsmarked & Uddannelse knytter sig
hovedsageligt til historien om EU-borgeres ret til danske velfærdsydelser, herunder især børneog ungeydelsen, også kendt som børnepenge, og SU (bilag 10.5).
Temaet Forbrug & Handel knytter sig mest til Dansk Folkepartis fortællinger om
Patentdomstolen. Temaet Militær & Politi knytter sig hovedsageligt til folkeafstemningen om
retsforbeholdene, men også til flygtningekrisen. De sidste to temaer Miljø og Ældre knytter sig til
generelle fortællinger, om hvorvidt EU ikke skal have mere magt over dansk lovgivning (bilag
10.5).
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7.3 STORYTELLING
I forhold til mit arbejde med partiernes storytelling er mit mål at kigge nærmere på, hvilke
temaer der dominerer de fortællinger om EU, som Dansk Folkeparti og Enhedslisten præsenterer
i medierne. Temaerne skal også inddrages i mit arbejde med storytelling, hvor jeg har
identificeret en række begivenheder, der præger de tekster, jeg har indsamlet. Ønsket er at se
nærmere på, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de temaer partierne udtaler sig om i
forhold til EU og de begivenheder, jeg har identificeret.
Dog vil jeg først igen præsentere min problemformulering samt de to undersøgelsesspørgsmål,
jeg har arbejdet ud fra.
Min problemformulering er som følger:
”I hvilket omfang formår Dansk Folkeparti og Enhedslisten at komme igennem i medierne med deres
fortællinger om EU?”

Hertil har jeg udformet to undersøgelsesspørgsmål:
• Hvilke fortællinger om EU kommer til udtryk på Dansk Folkepartis og Enhedslistens
hjemmesider?
• I hvilke omfang kommer disse fortællinger til udtryk i medierne?
For at besvare mit første undersøgelsesspørgsmål, har jeg kigget nærmere på de to partiers
hjemmesider, for at finde frem til de fortællinger om EU, der kommer til udtryk. I afsnit 4.1.2 og
4.2.2 har jeg gennemgået partiernes præsentation af deres syn på EU. Med brug af
Eventyrmodellen har jeg analyseret deres dominerende fortællinger, som jeg gennemgår i afsnit
7.3.1 og afsnit 7.3.2.
Sally J. McMillan peger på, at hjemmesiders indhold som regel ændrer sig ofte, så analyse af
indholdet kan kompliceres af denne hyppige forandring (McMillan, 2000).
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Dog er der ingen ændring i hverken Dansk Folkepartis eller Enhedslistens indhold om EU (bilag
10.6; bilag 10.7). Hvorfor partiernes fortællinger om EU, er uforandrede gennem min
undersøgelsesperiode, der strækker sig fra januar 2013 til marts 2015.
De to partiers dominerende fortællinger om EU er grene på det narrative træ (afsnit 5.3), der
udspringer af partiernes generelle kernefortælling, i det disse fortællinger omhandler et specifikt
emne. De forskellige fortællinger om EU jeg identificerer er bladene på den gren, der
repræsenter de respektive partis fortælling om EU.
Kernefortællingen fortæller, som nævnt i afsnit 5.3, om partiets syn på, hvad der er rigtigt og
forkert. Ud fra dette udspringer så fortællinger som dem om partiernes holdninger til EU.
Begge partiers generelle politik indeholder elementer, der går igen i deres fortællinger om EU,
hvilket for eksempel kommet til udtryk i Dansk Folkepartis holdning til udlændinge, og
Enhedslistens fokus på kampen mod det kapitalistiske samfund (afsnit 4.1.2; afsnit 4.2.2).
Efter identifikationen af partiernes dominerende fortælling, er jeg igen dykket ned i mine
kodeskemaer, for at se nærmere på de fortællinger om EU, jeg har indsamlet i form af artikler,
debatindlæg og interviews. Her har jeg markeret, når partiernes dominerende fortælling om EU
er dukket op, samt hvornår der har været tale om en anden fortælling. Samtidig har jeg opdelt
fortællingerne efter emner, hvor det for begge partier gælder, at fem begivenheder dominerer
billedet. Disse fem begivenheder har jeg gennemgået i afsnit 7.2, afsnit 7.2.1 og afsnit 7.2.2,
hvorfor jeg ikke også vil gennemgå dem her. Jeg vil dog kort opridse dem i mine nedenstående
analyser af de to partiers fortællinger om EU.

7.3.1 DANSK FOLKEPARTI
Dominerende fortælling på Dansk Folkepartis hjemmeside:
Som jeg kommer ind på i afsnit 4.2.1, mener partiet, at EU er en trussel for det danske
velfærdssystem og den danske sikkerhed. Dette skyldes de åbne grænser mellem EUs
medlemslande, og EUs stræben efter at skabe Europas Forenede Stater, der vil medføre en
annullering af den danske grundlov til fordel for en fælles europæisk grundlov (afsnit 4.1.2).
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Baseret på min gennemgang i afsnit 4.2.1, er Dansk Folkepartis dominerende fortælling om EU
at:
”EU truer Danmarks suverænitet, sikkerhed og velfærd.”

Jeg har identificeret de forskellige aktører i forhold til Eventyrmodellen, ved at analysere
indikatorer i teksten, der peger på hvem der, for eksempel, er fortællingens helt.
Med eksempler fra Dansk Folkepartis hjemmeside, vil jeg nu gennemgå de forskellige aktører i
Dansk Folkepartis dominerende fortælling om EU. Bagefter vil jeg opsætte aktørerne i
Eventyrmodellen, for til sidst at gengive fortællingen bag overskriften ”EU truer Danmarks
sikkerhed og velfærd”.
Helt:
Helten i Dansk Folkepartis dominerende fortælling om EU er partiet selv.
Dette ses flere steder, hvor partiet er den drivende og dominerende kraft i kampen mod EU.
Dansk Folkeparti bruger sætninger som: ”Dansk Folkeparti forlanger, at EU´s sløseri med danske
skattekroner stoppes.” (Dansk Folkeparti E, n.d.), og “Dansk Folkeparti vil give EU-forfatningen
kamp til stregen.” (Dansk Folkeparti M; n.d.).
Modstander:
Modstanderen er EU. Noget der især kommer til udtryk på følgende vis: “Vi er imod, at EU hele
tiden prøver at tiltage sig mere og mere magt over de enkelte medlemslande.” (Dansk Folkeparti
E, n.d.) og når partiet siger at: “For Danmark gælder dette eksempelvis på EUs indtrængen i
vores velfærdspolitik.” (Dansk Folkeparti H, n.d.).
Mål:
Målet for Dansk Folkepartis kamp mod EU, er dansk suverænitet, hvilke partiet fremsætter flere
gange, så som her: “Kun ved at få forbehold har vi et bold-værk imod EUs stadig stigende
anfægtelse af vores suverænitet.” (Dansk Folkeparti H, n.d.), samt her: “Danmark skal vedblive
at være en suveræn stat. Det betyder, at ingen lov eller beslutning må sættes højere end
Danmarks Riges Grundlov. (Dansk Folkeparti G, n.d.).
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Modtager:
Modtagerne er danskerne, i det EU er blevet pålagt befolkningerne i EUs medlemslande, og
borgerne er ude af stand til at præge politikken, der bliver ført i EU. Dermed taler Dansk
Folkeparti om alle borgere i EU, men da partiet er dansk, er modtagerne i deres fortælling den
danske befolkning. Dansk Folkeparti siger følgende om borgernes manglende indflydelse og
forhold til EU: “Men vi er modstandere af Den Europæiske Union, som politikerne gradvis har
trukket ned over hovedet på befolkningen.” (Dansk Folkeparti E, n.d.) og ” […] forskelle i sprog,
samfundsforhold og kultur gør det umuligt for borgerne at deltage i en fælles politisk dialog.”
(Dansk Folkeparti I, 2009).
Giveren:
Giveren i fortællingen er implicit Dansk Folkepartis vælgere. Jeg peger på vælgerne, da Dansk
Folkeparti er et politisk parti, der sidder i både Folketinget og i Europa-Parlamentet, fordi danske
vælgere har stemt dem ind. Uden vælgerne ville partiet ikke have politisk indflydelse, og ville
derfor ikke være i stand til at udvise deres modstand mod EU, på den vis partiet kan nu. Derfor
er det de danskere, der stemmer på Dansk Folkeparti, der giver muligheden for at kæmpe mod
EU.
Hjælper:
Det der hjælper Dansk Folkeparti i kampen mod EU, er den danske befolknings skepsis over for
EU. Det udtrykker partiet således: “Ingen aner, hvad der venter om hjørnet.” (Dansk Folkeparti
H, n.d.), og således: “I Danmark har vi gode erfaringer med vore forbehold. Historien har vist, at
forbeholdene fra 1992 har gavnet os. Og det er derfor vejen frem. Vi skal have flere forbehold,
som sikrer os mod EUs overgreb på vores velfærdspolitik, grænsekontrol og udlændingepolitik.”
(Dansk Folkeparti H, n.d.).
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Ved at sætte de seks aktører ind i Eventyrmodellen, ser det således ud:

Giver

Mål

Modtager

Dansk Folkepartis vælgere

Dansk suverænitet

Danskerne

Hjælper

Helt

Modstander

Befolkningens skepsis over

Dansk Folkeparti

EU

for EU

Dansk Folkeparti er fortællingens helt, der kæmper mod EU i kampen om at tilbagevinde den
danske suverænitet til fordel for danskerne. Befolkningens skepsis over for EU hjælper Dansk
Folkeparti i deres kamp, mens partiets vælgere giver muligheden for, at Dansk Folkeparti kan nå
deres mål og overvinde EUs trussel mod Danmarks sikkerhed og velfærd.
Dominerende fortælling i medierne:
Dansk Folkeparti har haft stor succes med at komme igennem med deres dominerende
fortælling om EU, når man ser på min dataindsamling, i det 97 af de 99 tekster indeholdt den
dominerende fortælling (bilag 10.5).
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Foruden at markere om fortællingerne var den dominerende eller en anden, har jeg også opdelt
teksterne i ni forskellige emner, hvilket har efterladt to individuelle fortællinger, der står uden for
disse emner (bilag 10.5).
De seks emner jeg har identificeret er som følger:
1) Danmarks forhold til EU skal til genforhandling, så EU ikke dominerer i så høj grad over
dansk politik.
2) Mere Danmark, minde EU.
3) Patentdomstolen vil underminere danske domstole.
4) EU skader den danske velfærd, ved at uddele sociale ydelser og SU til alle EU-borgere fra
dag 1.
5) Danmark skal ikke være del af Bankunion, da det vil betyde afgivelse af suverænitet.
6) De åbne grænser vil betyde, at langt flere flygtningeend Danmark kan rumme vil komme
til landet.
7) Nej til ophævelse af retsforbehold.
(bilag 10.5).
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Disse ni emner vil jeg nu forbinde med de fem større begivenheder, som jeg har gennemgået i
afsnit 7.2, med eksempler fra teksterne.
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EU & velfærden:
“Vi skal være klar til at kæmpe for vores velfærdsmodel. Vi skal ikke lægge os fladt ned, når nogle
embedsmænd i EU-systemet løfter pegefingeren.”
(Thulesen Dahl, 2013)

EU-domstolen afgjorde, at borgere fra andre EU-lande har ret til danske velfærdsydelser fra
første dag med arbejde i Danmark (afsnit 7.2). Dansk Folkepartis fortælling om dommen, er
fortællingen, at “EU skader den danske velfærd, ved at uddele sociale ydelser og SU til alle EUborgere fra dag 1”. Partiet erklærer sig både klar til at kæmpe for den danske velfærd, som
fremsat i ovenstående citat, og udtrykker på befolkningens vegne bekymring over EUs
indblanden, som Morten Messerschmidt udtrykker det: “Jeg oplever en stigende bekymring for,
hvad EU udvikler sig til. Særligt illustreret i debatten om, hvorvidt EU skal bestemme over vores
velfærdsydelser. Det er en øjenåbner for mange danskere.” (Thiis, 2014). Både denne folkets
bekymring, og Dansk Folkepartis parathed til at kæmpe mod EU, passer godt ind i den
dominerende fortælling om, at EU truer den danske velfærd.
Denne fortælling dukker op 26 gange, hvilket gør den til den fortælling, der kommer til udtryk
flest gange (bilag 10.5).
Der er ikke andre af de ni emner, der falder ind under EUs afgørelse omkring danske
velfærdsydelser.

	
  
	
  

75	
  

Den fælles europæiske patentdomstol:
“Dermed vil alle danske virksomheder og borgere få sikkerhed for, at en sag om det danske patent alene kan
behandles ved de danske domstole. Den ret fortaber danske virksomheder, hvis Danmark tilslutter sig EU's
patent.” (Messerschmidt, 2014).

Samtidig med valget til Europa-Parlamentet, var der folkeafstemning om den fælles europæiske
patentdomstol, hvor Dansk Folkeparti anbefalede et nej (afsnit 7.2). Partiets holdning til
patentdomstolen er, at den vil skabe problemer for mindre virksomheder, og den gør dansk lov
til andenrangs. Dette bekymrer Dansk Folkeparti for: “[d]et er en noget ringere stilling for små
og mellemstore virksomheder. De har ikke råd til at købe alle de hotshot-advokater i 25 lande.”
(Vangkilde, 2013).
Partiets fortælling om patentdomstolen, dukker op i fire tekster (bilag 10.5), og lægger sig op af
den dominerende fortælling om, at EU truer dansk suverænitet.
Bankunion:
EU har skabt en bankunion med fælles regler, for de medlemslande der har euroen som
møntfod. Danmark er endnu ikke medlem, og Dansk Folkeparti foretrækker, at det forbliver
således, da det ellers ville betyde afgivelse af suverænitet fra dansk side (afsnit 7.2). Partiet
kalder bankunionen for et: “meget stort indgreb i danske forhold.” (Skovgaard, 2015).
Bankunionen er ikke et emne som Dansk Folkeparti beskæftiger sig med lige så meget som
Enhedslisten [se afsnit 7.3.2], da kun tre af teksterne i undersøgelse har bankunionen som
emne. Partiets fortælling om bankunionen er i tråd med den dominerende fortælling om, at
EU truer dansk suverænitet.
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Folkeafstemning om retsforbeholdene:
”Man forsøger at sige, at man laver en tilvalgsordning, men rent juridisk afskaffer man retsforbeholdet.” (Buhl
Kristensen, 2015).

Folkeafstemningen om hvorvidt Danmark skulle bibeholde retsforbeholdene, endte med et nej,
noget som Dansk Folkeparti havde anbefalet (afsnit 7.2). Partiet ser det som en afgivelse af
suverænitet, hvormed også denne fortælling knytter sig til partiets dominerende fortælling om
EU: ”I Dansk Folkeparti påtager vi os imidlertid ansvaret for dansk sikkerhed. Vi vil ikke
misbruge Europol-problemet til at afgive suverænitet på en stribe områder, hvor vi finder det
bedst, at sagerne håndteres uden indblanding fra EU.” (Messerschmidt, 2015). Dansk Folkeparti
ønskede som sagt et nej til ophævelsen af retsforbeholdene, men vil gerne fortsat forblive en del
af Europol, hvorfor partiet taler for en særaftale, ligesom den Norge har, hvor Danmark fortsat
kan være som medlem af Europol (Kongstad & Kaae, 2015).
Flygtningekrisen:
“Det er umuligt at skelne mellem de to grupper. Uanset hvor grundig sagsbehandlingen er - og den er meget
lempelig i mange sydeuropæiske lande - så er det umuligt at skelne imellem økonomiske flygtninge og folk,
der flygter fra krig.” (Ritzau, 2015 A).

Flygtningekrisen rammer for alvor Danmark i slutningen af 2015 (afsnit 7.2). Dansk Folkeparti
bekymrer sig for, at EUs styring af de ankommende flygtninge og de åbne grænser, vil betyde at
langt flere flygtninge end Danmark kan rumme, vil komme til landet: “Udgangspunktet er og
bliver for os, at de enkelte lande tager sig af grænsekontrollen, ikke EU.” (Frich, 2015). Helst så
Dansk Folkeparti, at bådflygtningene blev nægtet indrejse i EU, da partiet ikke mener, at man
kan skelne velfærdsmigranter fra egentlige flygtninge (Hvass, 2015).
Partiets fortælling om flygtningekrisen dukker op 21 gange (bilag 10.5), og er dermed det emne,
der ligger partiet mest på sinde efter EUs dom omkring danske velfærdsydelser.
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Igen passer Dansk Folkepartis fortælling om flygtningekrisen ind i partiets dominerende
fortælling om EU, der truer dansk suverænitet og velfærd, hvis Danmark ikke selv kan
kontrollere hvem og hvor mange, der kommer til landet. Især fordi partiet ikke mener, som
nævnt ovenstående, at man kan sikre sig mod velfærdsmigranter, der kun kommer til landet for
at udnytte det danske velfærdssystem.
Fem af de emner jeg har identificeret, hører dermed under de fem større begivenheder. De sidste
to vil jeg nu gå i dybden med.
Genforhandling af tilknytningen til EU:
“Så vil der være steder, hvor jeg synes, EU antager en overnational katarakter og arbejder på at overtage
kendetegnene fra nationalstaten. Det handler om forsvar, udlændingepolitik, valutaen, udenrigspolitik. Der
er nogle steder, hvor jeg synes, vi skal holde fast i, at vi er et suverænt land.” (Klarskov, 2013).

Storbritannien skal den 23. juni 2016 stemme om, hvorvidt landet skal træde ud af EU
(Ritzau, 2016). Det ser Dansk Folkeparti som en mulighed for, at kunne få en tilsvarende
afstemning fra dansk side, dog uden at træde helt ud af samarbejdet: “Vi bør ligesom briterne
bede om at få en genforhandling, så vi får suveræniteten tilbage på grænsekontrol,
udlændingepolitik, finanspolitik og en række andre områder. Det ville være dejligt at køre et
parallelspor med Storbritannien og få en folkeafstemning.” (Rodgers, 2015).
Igen er der fra Dansk Folkepartis side fokus på dansk suverænitet, der trues af EU, hvorfor
partiets ønske om en genforhandling af dansk tilknytning til EU matcher den dominerende
fortælling. Fortællingen dukker op 12 gange, hvor den første gang viser sig i begyndelsen af
2013, og dukker op med jævne mellemrum frem til begyndelsen af 2016 (bilag 10.5), hvilket
gør det til en fortælling som Dansk Folkeparti har talt om i flest år, og som de jævnligt
bringer på banen.
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Mere Danmark, mindre EU:

“Det handler om, at danskerne har villet sige til Folketinget, til regeringen, til statsministeren, at vi vil have en
kurs, hvor vi kan få mindre EU og mere Danmark.” (Østergaard, Klarskov, & Skær, 2014).

14 af teksterne fra min kodning har ikke umiddelbart et emne tilfælles som de ovenstående
tekster. Dog kan de alle samles under overskriften ”Mere Danmark, mindre EU”, da fokus i
alle tekster er, at EU er for dominerende i forhold til dansk lovgivning, og derfor en trussel
mod dansk suverænitet og selvbestemmelse (bilag 10.5): “[…] der er faktisk en større og større
del af danskerne, som mener, at EU er gået for langt, og at man skal stå mere på vagt om
Danmarks selvbestemmelsesret.” (Kristensen, 2014).
“Mere Danmark, mindre EU” var også partiets valgslogan i forbindelse med Europa-Parlamentet
(Strand, 2014).
Fem af de syv emner som Dansk Folkepartis fortællinger om EU kan deles op i, matchede de
fem større begivenheder, jeg har peget på dominerer nyhederne og debatterne i den udvalgte
tidsperiode. Derudover var der to emner, der ikke passede ind. Det ene emne handlede om
Dansk Folkepartis ønske, om en genforhandling af den danske tilknytning til EU. Teksterne
under emnet “Mere Danmark, mindre EU” havde ikke videre noget tilfælles, andet end det
fælles budskab. Et budskab der i det hele taget kan overføres på størstedelen af partiets
fortællinger om EU.
Det tyder på, at Dansk Folkeparti har stor succes med at komme igennem med deres
dominerende fortælling om EU, i det næsten alle fortællinger rummede partiets budskab.
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7.3.2 ENHEDSLISTEN
	
  
Dominerende fortælling på hjemmesiden:
I afsnit 4.2.2 fremlagde jeg, at partiet ser EU som en styrker af det kapitalistiske samfund, og
dermed står EU i vejen for skabelsen af det socialistiske demokrati, som Enhedslisten arbejder
hen i mod. EU arbejder dermed for større indtjening for store multinationale virksomheder, hvor
Enhedslisten vil have fokus tilbage på menneskerne og miljøet (afsnit 4.2.2).
Derfor ser jeg Enhedslistens dominerende fortælling om EU, som værende:
EU er udemokratisk og usolidarisk, fordi profit vægtes højere end mennesker og miljø.

Ved at bringe Eventyrmodellen i spil, fordeler rollerne sig i den dominerende fortællingen
således:
Helt:
Helten i Enhedslistens dominerende fortælling om EU er partiet selv ligesom med Dansk
Folkeparti. Det kommer til udtryk ved, at Enhedslisten: “ […] vil derfor gøre op med
multinationale virksomheders udbytning af den 3. verden og med de magthavere og det EU, der
støtter dem.” (Enhedslisten E, n.d.). Enhedslisten er klar til kamp for hvis: “ […] denne vision
lykkes, kræver det en aktiv indsats.” (Enhedslisten C, 2011).
Modstander:
Modstanderen er EU, der skader både demokrati og velfærd (Enhedslisten E, n.d.; Enhedslisten
C, 2011; Enhedslisten B, n.d.), fordi EU støtter jagten på profit: “EU […] løfter beslutningerne ud
af de demokratiske rum, væk fra almindelige mennesker og hen, hvor kapitalen står stærkere,
end den traditionelt gør for eksempel i de skandinaviske lande med historisk set stærke
arbejderbevægelser.” (Enhedslisten B, n.d.).
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Mål:
Målet for Enhedslisten er, at få meldt Danmark ud af EU, i kampen for demokratiet, hvor
mennesker og miljø er i centrum: “[…] EU undergraver demokrati og velfærd i
medlemslandene, og […] sammen med venstrefløjspartier i resten af Europa arbejder vi for at
skabe et anderledes socialt, bæredygtigt og demokratisk samarbejde.” (Enhedslisten C, 2011).
Modtager:
Modtagerne i fortællingen er det danske folk, eller rettere befolkningen i alle EU-lande. For
partiet kæmper for nedlæggelse af EU til fordel for et samarbejde i Europa til gavn for miljø og
mennesker (Enhedslisten B, n.d). Dog er Enhedslistens første mål at: “ […] Danmark skal meldes
ud af EU.” (Enhedslisten B, n.d.). Netop fordi Enhedslisten er et dansk parti, er det den danske
befolkning, de kan handle på vegne af, hvorfor jeg peger på det danske folk som modtageren og
ikke hele verdensbefolkningen.
Giver:
Giveren i Enhedslistens dominerende fortælling er ikke en eller flere personer men derimod
politisk indflydelse til at skabe bedre vilkår: “Derfor arbejder vi for et brud med EU's indre
marked, og for at hvert EU-land, i modsætning til i dag, skal kunne lave bedre regler end EU's til
gavn for mennesker og miljø.” (Enhedslisten C, 2011). Partiet arbejder, som nævnt, dermed for:
“[…] at rulle magten tilbage fra EU til de nationale parlamenter; samt for at bevare
forbeholdene.” (Enhedslisten C, 2011).
Enhedslisten ser også ud til at gå efter endnu større politisk indflydelse i forhold til EU, i det
partiet for første gang i dets historie har besluttet at opstille kandidater til det næstkommende
valg til Europa-Parlamentet (Lund, 2016).
Hjælper:
Hjælpen kommer fra Enhedslistens vælgere, der er med til at give partiet deres politiske
indflydelse. Hermed er der en vis sammenhæng mellem fortællingens Giver og Hjælper. Noget
Fog et al. peger på, kan være tilfældet (afsnit 5.3).
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På samme vis som beskrevet i afsnit 7.3.1, er Enhedslisten ikke i stand til at udføre deres
politiske arbejde, hvis ikke der er folk, der stemmer på partiet.
Når man opsætter de seks aktører i Eventyrmodellen, ser det således ud:
Giver

Mål

Modtager

Politisk indflydelse

At få meldt Danmark ud af

Det danske folk

EU, i kampen for
demokratiet, hvor mennesker
og miljø er i centrum.
Hjælper

Helt

Modstander

Enhedslistens vælgere

Enhedslisten

EU

Enhedslisten er denne fortællings helt, hvis mål det er, at få meldt Danmark ud af EU, så der kan
skabes et mere demokratisk samfund, til fordel for det danske folk og miljøet. Dette nye samfund
skal erstatte det nuværende EU, der sætter profit højere end mennesker og miljø. Den politiske
indflydelse Enhedslisten, som de er blevet hjulpet til af partiets vælgere, giver partiet mulighed
for at kæmpe mod EUs benspænd for folkets selvbestemmelse.
Dominerende fortælling i medierne:
Enhedslisten har med 97 dominerende haft lige så stor succes, med at få deres dominerende
fortælling igennem i medierne, som Dansk Folkeparti (bilag 7.3; afsnit 7.3.1).
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I mit kodningsarbejde er jeg kommet frem til otte emner, som Enhedslistens fortællinger om EU
kan opdeles i:
1) EU undergraver den danske velfærd.
2) EUs nye patentdomstol er til fordel for de multinationale virksomheder.
3) EU støtter internationale banker, der er skyld i dårligere økonomiske forhold blandt den
almene befolkning, der betaler prisen for bankernes overforbrug.
4) EU skal ikke have mere magt. Det vil EU få, hvis retsforbeholdene bliver ophævet.
5) EUs flygtningepolitik er usolidarisk.
6) EUs strammerpolitik skader den græske befolkning.
7) EU mangler fokus på miljøet.
8) EUs politik er til skade for folket.
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Fem af disse emner matcher de fem større begivenheder, jeg har identificeret i afsnit 7.2, og jeg
vil nu gennemgå dem, for derefter at kigge nærmere på de tre resterende emner.
EU og velfærden:
” Grundlæggende viser den her dom, at EU ikke respekterer den velfærdsmodel, vi har valgt i Danmark, hvor
man betaler skat og derefter har en række universelle goder.” (Ritzau, 2013 B).
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EU-domstolens dom omkring danske velfærdsydelser, undergraver den danske velfærd, hvorfor
Enhedslisten: ” […] finder det problematisk, at EU-domstolen ikke viser hensyn til det
velfærdssystem, som er i Danmark.” (Sennov, 2013 B). Derudover fremsætter partiet: “at
EUregler [sic.] øger risikoen for social dumping.” (Aagaard, 2014).
Fortællingens fokus på, at EU skaber ringere forhold for danske statsborgere, ved de facto at
støtte virksomheders lavere lønninger af udenlandske arbejdere, matcher partiets
dominerende fortælling om, at EU sætter indtjening højere end mennesker.
Den fælles europæiske patentdomstol:
“Et ja til patentdomstolen vil medføre mange flere patenter i Danmark. Med det risikerer vi et samfund,
hvor profitjagten kommer endnu mere i højsædet, og fællesskabets bedste i endnu højere grad må vige.”
(Kari & Skipper, 2014).

I forbindelse med afstemningen om dansk indtræden i den fælles europæiske patentdomstol,
stemte Enhedslisten for et nej ligesom Dansk Folkeparti (afsnit 7.2)
Partiet mener, at patentdomstolen er til fordel for de store internationale organisationer, og
til ulempe for de mindre. Så: “[v]ed at stå uden for patentdomstolen kan vi både beskytte vores
små og mellemstore virksomheder.” (Villumsen, 2013 B).
Enhedslistens fortælling om patentdomstolen dukker op syv gange, og er derfor ikke den
begivenhed partiet har størst fokus på (bilag 10.3). Fortællingen falder alligevel godt i tråd
med partiets dominerende fortælling om, at EU støtter de multinationale virksomheders jagt
på mere kapital, her på bekostning af ‘den lille mand’.
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Bankunion:
“Bankunionen er en meget alvorlig sag, som i sidste ende kan koste danske skatteborgere milliarder, hvis
vi skal dække tab i sydeuropæiske banker.” (Kongstad, 2015).

EUs bankunion for medlemslande der er tilsluttet euroen, er ikke et fællesskab, som
Enhedslisten mener, Danmark skal være en del af (afsnit 7.2). Partiet peger på, at EU støtter
internationale banker, der er skyld i dårligere økonomiske forhold blandt den almene
befolkning, der betaler prisen for bankernes overforbrug: ”EU vil blot fortsætte med at kaste
redningskranse ud til spekulanterne, mens skatteyderne får lov til at samle regningen op for ikke
alene danske, men også cypriotiske, spanske og irske bankers fiasko.” (Villumsen, 2014 A).
Fortællingen om Bankunionen dukkede op ni gange under mit kodningsarbejde, så denne
fortælling er heller ikke en af Enhedslistens mere markante. Men selvom fokus ikke er videre
stort, matcher denne fortælling også partiets dominerende fortælling, om hvordan EU med sin
politik svigter den almene borger.
Folkeafstemning om retsforbeholdene:
“Samtidig er det væsentligt, at det internationale samarbejde er forankret demokratisk. Og at de europæiske
befolkninger har ret til indflydelse og inddragelse. Det opnår man ikke ved at afgive endnu mere
selvbestemmelse til et uigennemsigtigt og stærkt centraliseret EU-system.” (Skipper, 2015 B).

Enhedslisten anbefalede et nej til folkeafstemningen om de danske retsforbehold (afsnit 7.2).
For som partiet udtrykker det, så handler afstemningen om retsforbeholdene: ”[…] reelt om,
hvorvidt vi skal give EU nøglen til maskinrummet til vores retspolitik.” (Hoffmann-Hansen,
2015).
Enhedslistens fortælling om retsforbeholdene, er en fortælling om, hvordan EU ikke er vejen
frem, i forsøget på at skabe en mere demokratisk verden, hvilket er det samme budskab i
partiets dominerende fortælling.
Emnet dukker op 27 gange, og er derfor det af emnerne, som Enhedslisten har størst fokus på
(bilag 10.3).
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Flygtningekrisen:
“EU-landene er nødt til at fordele flygtningene mere solidarisk. Efter landenes størrelse, befolkningstal og
ikke mindst økonomiske formåen.” (Schmidt-Nielsen, Villumsen, & Rohleder, 2015).

Flygtningekrisen som for alvor ramte Danmark i slutningen af 2015 (afsnit 7.2), var også et
emne, som Enhedslisten beskæftigede sig med. Dog på en anden vis end Dansk Folkeparti,
der helst ikke ser, at der kommer flygtninge til landet (afsnit 7.3.1). Mens Enhedslisten mener
at: “[…] EU's ledere er kommet med en række forslag, som primært handler om, hvordan man
forhindrer, at flygtninge når frem til Europa.” (Thobo-Carlsen, 2015). Partiet ønsker derimod et
bedre samarbejde i EU, så der kan foregå en solidarisk fordeling af flygtningene (SchmidtNielsen, Villumsen, & Rohleder, 2015).
Fokus på større solidaritet mellem de Europæiske lande, og på at hjælpe folk på flugt, frem for at
forhindre dem adgang til EU, gør at også denne fortælling om flygtningekrisen passer ind i
partiets dominerende fortælling.
Foruden de fem emner der faldt sammen med de fem større begivenheder, som jeg har
gennemgået ovenstående, var der yderligere to emner, som Enhedslistens fortællinger om EU,
kunne deles op i.
EUs strammerpolitik skader den græske befolkning:
” EU's nedskæringspolitik har kastet Grækenland ud i den dybeste økonomiske krise siden Anden
Verdenskrig.” (Skipper & Villumsen, 2015).

25. januar 2015 vandt det socialistiske parti Syriza regeringsmagten i Grækenland (Ritzau, 2015
B). Noget der glædede Enhedslisten, da “[d]et er en sejr for alle de europæiske
venstrefløjspartier, fordi det kan være en isbryder til en ny økonomisk politik, som vælger
investeringsvejen ud af krisen frem for EU's strammerpolitik.” (Rytgaard & Søgaard Rohde,
2015). Partiet ser det som en mulighed for, at opnå et andet EU, der er socialt retfærdigt frem for
et EU med fokus på profit (Villumsen, 2015 B).
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Denne fortælling om den græske økonomi, matcher Enhedslistens dominerende fortælling,
om et EU med fokus på økonomisk profit frem for fokus på mennesker.
EU mangler fokus på miljøet:
“Det kalder på en ny EU-politisk kurs, som først og fremmest skal gøre op med det indre markeds
altoverskyggende dominans i EU. Det forhindrer nemlig medlemslandene i at gå foran på miljøområdet”
(Dannermand, 2015).

Enhedslisten arbejder for en grøn udvikling til gavn for både mennesker og miljøet (afsnit
4.2.1), noget som partiet ikke mener EU har fokus på (Kristensen, 2015 B).
Denne fortællings fokus på miljø, passer ind i Enhedslistens dominerende fortælling om, at
EU ikke vægter miljøet særlig højt.
EUs politik er til skade for folket:
“Er EU bare et redskab for kapitalen til at presse lønmodtagerne?” (Kristensen, 2015 A).

De resterende 14 tekster kan ikke knyttes til en bestemt begivenhed eller et bestemt emne,
men 12 af dem kan samles under denne overskrift (bilag 10.3). Dette vurderer jeg, er kimen i
de sidste tekster, selvom de behandler forskellige emner.
Enhedslistens forskellige fortællinger om hvordan EUs politik er til skade for folket, kommer
blandt andet til udtryk på følgende vis:
”De næste års strategi for EU er for kort tid siden blevet fastlagt. Den hidtidige linje har været at tvinge lande i
krise til at spare og skære ned på de offentlige udgifter, men nedskæringspolitikken har ikke alene haft
katastrofale sociale konsekvenser i befolkningerne, den har også spillet økonomisk fallit.” (Villumsen, 2014 B).

På samme vis som de ovenstående emner kan denne samling af tekster også siges at høre ind
under partiets dominerende fortælling, i det de fokuserer på, hvordan EU fører en politik, der
er til skade for folket.
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Jeg identificerede otte emner, som Enhedslistens fortællinger om EU i medierne kunne deles
op i. Tre af emnerne omhandlede ikke en af de fem større begivenheder, jeg fremlagde i
afsnit 7.2. To af de resterende tre emner, havde et fælles emne, mens en gruppe af teksterne
ikke lige umiddelbart havde et fælles emne, men kunne dog samles under en fælles
overskrift.
Med 97 tekster hvor partiets dominerende fortælling kommer til udtryk, har Enhedslisten lige
så stor succes med at komme igennem med deres fortælling om EU i medierne, som Dansk
Folkeparti (afsnit 7.3.1; bilag 10.3).
Dette kan pege på en skævvridning af mediernes dækning af emner omkring EU, at to
partier, der er kritiske over for EU, i den grad får mulighed for at præsentere deres syn på EU.
For hvis de partier, der er positive over for EU, ikke får samme spalteplads, så svigter
medierne deres rolle som den fjerde statsmagt.
Noget af forklaringen på mediernes dækning af partiernes fortællinger, kan netop findes i, at
begge partier er imod EU, mens både den tidligere regering og den nuværende regering er
for EU, hvilket blandt andet kommer til udtryk i begge regeringers positive indstilling overfor
både patentdomstolen og afskaffelsen af retsforbeholdene (afsnit 7.2). I og med regeringerne
er for EU, mens Dansk Folkeparti og Enhedslisten er imod, opstår der små konflikter mellem
regering og de to partier, hver gang emnet EU bliver behandlet. Dette gør regeringens
kanzlerbonus (afsnit 5.2) mindre, hvorfor der åbnes op for en større dækning af både Dansk
Folkepartis og Enhedslistens fortællinger om EU.
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8 DISKUSSION OG
KONKLUSION
I min afsluttende diskussion og konklusion vil jeg med udgangspunkt i min analyse besvare
min indledende problemformulering:
”I hvilket omfang formår Dansk Folkeparti og Enhedslisten at komme igennem i medierne med deres
fortællinger om EU?”

8.1 DANSK FOLKEPARTI
I min analyse af partiets fortællinger om EU (afsnit 7.3) fremgår det, at Dansk Folkeparti i meget
høj udstrækning har succes med at komme igennem med deres dominerende fortælling: ”EU
truer Danmarks suverænitet, sikkerhed og velfærd”. Dette sker uagtet emnet, der bliver
behandlet. Dette svarer godt overens med de forventninger, jeg selv havde, før jeg påbegyndte
min dataindsamling. I det jeg havde en forestilling om, at medierne i langt højere grad agerede
mikrofonholdere end vagthunde overfor partiet, selvom medierne i følge McNair (afsnit 5.2)
både bør give plads til partiernes fremlægning af deres synspunkter, samtidig med at de agerer
vagthunde overfor politikerne. Den ’kanzlerbonus’ som partiet muligvis har opnået som
støtteparti til en mindretalsregering (afsnit 5.2), kan dog kun have været tilstede fra juni 2015,
hvor Venstre overtog regeringsmagten (afsnit 4.1).
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Med udgangspunkt i dette har medierne i høj grad levet op deres rolle som platform for politiske
budskaber, mens de har forsømt deres rolle som vagthunde overfor Dansk Folkeparti, der i alle
tilfælde på nær to er kommet igennem med deres dominerende fortælling om EU.
Politiken er den avis, der oftest har givet spalteplads til partiet, på trods af at deres
segment ikke er et, der stemmer på Dansk Folkeparti (afsnit 7.2.2). Noget der i en vis
udstrækning kan forklares med, at avisen har et stort fokus på politik (afsnit 7.2.2), selvom avisen
dog ikke giver plads til Enhedslistens fortællinger i nær så høj grad (afsnit 7.2.1).
Dansk Folkeparti har i medierne oftest fokus på emnet flygtninge og indvandrere, i dets
fortællinger i EU (afsnit 7.2.2; bilag 10.5). Flygtningekrisen er også den begivenhed, som partiet
har udtalt sig mest omkring (afsnit 7.3.1; bilag 10.5).
Dette falder godt i tråd med, at partiets fokus på udlændingeområdet både som mærkesag og i
forhold til EU (afsnit 4.1.1; afsnit 4.1.2).
Dermed er det ikke kun lykkes for Dansk Folkeparti at komme igennem med deres dominerende
fortælling, partiet har også haft succes med at udtale sig om et tema, der ligger partiet meget på
sinde. Her kan man argumentere for, at dette skyldes, at Dansk Folkeparti i langt højere grad kan
forventes at udtale sig om flygtninge og indvandrere, end om et tema som miljø, når temaet
flygtninge og indvandrere er en af deres mærkesager. Det forekommer mig dog mere plausibelt,
at der er tale om en kombination mellem en forhøjet interesse for emnet flygtninge og
indvandrere fra Dansk Folkepartis side, og mediernes tendens til mikrofonholderi over for
partiet.
Dansk Folkeparti fremsætter på deres hjemmeside, at partiet er modstandere af EU (afsnit 4.1.2),
selvom det så flere gange kommer til udtryk, at partiet kun er modstander af nogle dele af EU,
herunder udvidelse af EUs beføjelser, mens de betragter andre dele som godt (afsnit 7.3.1; afsnit
4.1.2), hvor med partiet i en vis udstrækning modsiger sig selv. Større bliver forvirringen også,
når Dansk Folkeparti hovedsageligt fokuserer på, hvordan EU med sine tiltag truer Danmarks
suverænitet, sikkerhed og velfærd. For hvis EU er en næsten evig trussel, hvorfor så arbejde
sammen overhovedet? En forklaring kunne være, at Dansk Folkeparti ønsker at udsende et stærkt
signal til deres vælgere om, at de kæmper for ‘den lille mand’ mod EU, den store og
uoverskuelige mastodont. Derfor kommer fortællingen om, hvordan EU er en trussel igennem i
medierne, mens fortællingen om, at EU godt kan gå an på nogle områder findes på partiets
hjemmeside; lettere gemt af vejen.
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På basis af mine analyser af Dansk Folkepartis fortællinger om EU i medierne, konkluderer jeg,
at partiet i meget høj grad formår at komme igennem i medierne, der i høj udstrækning agerer
mikrofonholdere for partiets budskab om, at EU er en trussel for Danmarks suverænitet,
sikkerhed og velfærd.

8.2 ENHEDSLISTEN
Enhedslisten har i lige så høj grad som Dansk Folkeparti succes med at få deres dominerende
fortælling om, at ” EU er udemokratisk og usolidarisk, fordi profit vægtes højere end mennesker
og miljø.”. Også for deres vedkommende gælder det for alle de emner, som Enhedslisten udtaler
sig om.
Dermed tyder det på, at medierne også for Enhedslistens vedkommende beredvilligt stiller op, så
partiet får mulighed for at komme til orde.
Dog var der en mere skæv fordeling blandt de udvalgte medier, i det Enhedslistens fortællinger
om EU dukkede op væsentligt flere gange i Information, end i de andre aviser (afsnit 7.2.1). At
Information indtager en klar førsteplads, er med til at demonstrere, hvordan denne avis skriver til
et bestemt segment, frem for den brede befolkning, som hvis der var tale om en omnibus-avis.
Af temaer har Enhedslisten haft størst fokus på økonomi, hvis man ser bort fra valg, som er lidt
skævt repræsenteret, da tre valg, to danske og et græsk, påvirkede min dataindsamling.
Dette går godt i spænd både med partiets fortælling om et EU, der fokuserer på profit frem for
mennesker og miljø, og med Enhedslistens kamp mod kapitalismen. Der er begivenheder som
EU dommen omkring danske velfærdsydelser og bankunionen, der også påvirker partiets
fortællinger om EU, men økonomien som tema, viser sig også i andre fortællinger, mens temaet
valg næsten udelukkende knytter sig til valget om deltagelsen i patentdomstolen, valget om
ophævelsen af retsforbundet og det græske parlamentsvalg (bilag 10.3).
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På Enhedslistens hjemmeside fremgår det, at partiet ikke bare vil have, at Danmark træder ud af
EU, men at EU nedlægges fuldkommen (afsnit 4.2.2). Dette budskab bliver i en vis udstrækning
ført videre ud i partiets fortællinger om EU i medierne, da pointen her er, at EU er til mere skade
end gavn, hvorfor Enhedslisten fremstår som modstandere af alt hvad EU foretager sig. Der er
enten for lidt indblanden eller for megen, men godt nok eller tilstrækkeligt nok er det aldrig
(afsnit 7.3.2).
Jeg betragter derfor Enhedslistens fortællinger om EU, som mere konsekvente end Dansk
Folkepartis fortællinger, i det Enhedslisten ikke ser ud til at veksle mellem et ønske om total
uafhængighed af EU, og et ønske om at arbejde sammen på nogle punkter, som man ser det hos
Dansk Folkeparti (afsnit 4.1.2; afsnit 4.2.2; afsnit 7.3.1; afsnit 7.3.2).
Begge partier formår dog at vedligeholde deres dominerende forælling om EU, der skyder ud fra
den kernefortælling, der danner stammen i deres narrative træ.
Med udgangspunkt i mine analyser af Enhedslistens fortællinger om EU i medierne, konkluderer
jeg, er tilsvarende partiets dominerende fortælling, som den kommer til udtryk på Enhedslistens
hjemmeside. Derfor har Enhedslisten lige så stor succes med at få dets budskab igennem i
medierne som Dansk Folkeparti.

8.3 ET EU - TO FORTÆLLINGER
Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten har haft succes med, at få deres fortællinger forbi
avisernes gatekeepere i så uændret form, at deres dominerende fortælling træder igennem.
Partierne befinder sig dog, rent værdipolitisk, i hver deres ende af det politiske spektrum, med
Dansk Folkeparti på den yderste højrefløj og Enhedslisten på den yderste venstrefløj (afsnit 4.1;
afsnit 4.2). Dette har også sat sit præg på partiernes fortælling, så selvom det er EU, de begge er
modstandere af, så er fortællingerne vidt forskellige.
Enhedslisten taler om et EU, der fokuserer på profit, og som støtter de multinationale
virksomheder og banker, på bekostning af landets befolkninger og miljøet. Det er et EU, der
lader stå til og lukker grænser, i stedet for at gå forrest og hjælpe folk i nød (afsnit 7.3.2).
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Dansk Folkeparti taler derimod om et EU, der med krav om åbne grænser, lukker alle og enhver
ind i Danmark, hvilket truer danskernes sikkerhed og den danske velfærd. Det er et EU, der vil
presse Danmark til at tage imod en masse flygtninge, som man slet ikke kan være sikre på reelt
er på flugt fra krig, og ikke bare er velfærdsmigranter, der vil til landet, fordi det betyder et liv
med større økonomiske fordele, end det de har nu (afsnit 7.3.1).
Samtidig fortæller begge partier om et EU, der truer den danske suverænitet med tiltag som
patentdomstole og bankunioner, der vil medføre større bestemmelsesmuligheder for EU, på
bekostning af befolkningen (afsnit 7.3.1; afsnit 7.3.2).
Begge partier udtrykker også frustration over et EU, der giver danske velfærdsydelser til folk, så
snart de ankommer til landet (afsnit 7.3.1; afsnit 7.3.2).
Så på nogle områder fortæller Dansk Folkeparti og Enhedslisten de samme historier om EU,
mens de på andre områder tegner vidt forskellige billeder af EU, selvom der er tale om den
samme begivenhed.
Forskellene mellem de to partiers fortællinger findes i partiernes opfattelse af EUs menneskesyn.
Dansk Folkeparti mener, at EU sætter danskernes sikkerhed på spil, ved at tillade åbne grænser,
og dermed fri tilgængelighed for kriminelle udlændinge og velfærdsmigranter (afsnit 4.1.2; afsnit
7.3.1). Enhedslisten mener derimod, at EUs politik er usolidarisk, udemokratisk og kapitalistisk,
ikke bare i forhold til befolkningen i EU-lande, men også i forhold til folk på flugt og folk i
udviklingslande, der svigtes i stedet for at være førsteprioritet (afsnit 4.2.2; afsnit 7.3.2).
Menneskesynet skiller i det hele taget de to partier, for mens Dansk Folkeparti fremstår
mistroiske over for udenlandske personer i Danmark (afsnit 4.1.1; afsnit 4.1.2; afsnit 7.3.1), så
arbejder Enhedslisten imod , at alle arbejder sammen om at skabe et socialistisk demokrati i en
verden med plads til alles forskelligheder (afsnit 4.2.1; afsnit 4.2.2; afsnit 7.3.2).
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8.4 SKÆVVREDET
MEDIEDÆKNING?
Som nævnt ovenstående har begge partier stor succes med, at få deres fortællinger igennem i
medierne, noget der kunne tyde på, at aviserne i min undersøgelse svigter deres opgave som
deres segments vagthunde, når de ser ud til mest at agere mikrofonholdere for de to partier.
Dette åbner op for en skævvridning af den politiske debat om EU, hvis to så EU-kritiske partier
har så nemt ved, at komme igennem med deres kritiske fortællinger om EU.
Hvis det er tilfældet, og hvis de mere EU-venlige partier ikke går lov at komme til orde på
samme vis, så kan der være tale om, at aviserne svigter deres ansvar som den fjerde statsmagt
(afsnit 5.2).
Ingen af partierne har siddet i regering på noget tidspunkt, men kun ageret støtteparti, på hvert
deres tidspunkt. Dansk Folkeparti har, som nævnt i afsnit 8.1, været støtteparti for en
mindretalsregering siden midten af 2015, og burde derfor nyde godt at kanzlerbonussen, hvilket
kan rumme noget af forklaringen på, at aviserne i mine undersøgelser, i så stor udstrækning har
lagt spalteplads til partiernes dominerende fortælling om EU.
I det både Enhedslisten og Dansk Folkeparti har været opposition til regeringen, hvor
Enhedslisten dog også var støtteparti for den tidligere regering, mens Dansk Folkeparti er
støtteparti for den nuværende mindretalsregering, kan der findes en forklaring på mediernes,
mulige, ukritiske holdning til de to partiers historier om EU. For som nævnt i afsnit 5.2, vil den
kanzlerbonus, der normalt falder ud til regeringens fordel, blive mindre, når der opstår konflikt
mellem regeringen og oppositionen. Dette har været tilfældet i folkeafstemningen om
patentdomstolen og folkeafstemningen om retsforbeholdene, hvor den siddende regering har
været for, så har både Enhedslisten og Dansk Folkeparti været imod (afsnit 7.2), hvilket har skabt
konflikt mellem regeringen og de to partier.
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Noget kunne dermed tyde på en skævvridning i mediernes dækning af emner relateret til EU,
hvor de to EU-kritiske partier Dansk Folkeparti og Enhedslisten, i høj udstrækning får fri
mulighed for, at fremlægge deres syn på EU. Dette kan betyde, at medierne svigter deres ansvar
som den fjerde statsmagt, hvis ikke de partier, der er positivt stemt over for EU, har fået lov at
komme til orde på samme vis. Dog kan noget af forklaringen på mediernes dækning af Dansk
Folkepartis og Enhedslistens fortællinger om EU ligge i, at konflikter mellem regeringerne og de
to partier har gjort de skiftende regeringers kanzlerbonus mindre. Her kan man ydermere
argumentere for, at der hele tiden er en mindre konflikt mellem de skiftende regeringer og de to
partier, da både den tidligere regering og den nuværende er for EU, mens Dansk Folkeparti og
Enhedslisten er imod.
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10 BILAG
Oversigt over bilag:
10.1: Logbog for Enhedslisten.
10.2: Logbog for Dansk Folkeparti
10.3: Enhedslistens kodeskema
10.4: Webarkiv fra 2013 til demonstration af Martin Henriksens uændrede ordførerpost.
10.5: Dansk Folkepartis kodeskema.
10.6: Webarkiv fra 2013 og 2016 til demonstration af uændret indhold på Enhedslistens
hjemmeside.
10.7: Webarkiv fra 2013 og 2016 til demonstration af uændret indhold på Dansk Folkepartis
hjemmeside.
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10.1 LOGBOG FOR
ENHEDSLISTEN
Dette er min logbog, der viser arbejdet med og mine tanker omkring kodningen af tekster
angående Enhedslistens fortællinger om EU i medierne.
Indledende:
Jeg starter med en pilotundersøgelse af de første 20 artiler, hvor Enhedslisten og
EU er nævnt.
Derfra vil jeg vælge jeg hver 4. artikel, indtil jeg har de første tyve, der skal
indgå i min pilotundersøgelse.
Det står dog hurtigt klart efter at have gennemgået over 80 artikler, at mange af
de artikler jeg lander på, ikke handler om Enhedslisten og EU, eller ikke har
udtalelser fra eller af medlemmer fra partiet. I en del tilfælde med artikler fra
januar 2015, bliver der skrevet om valg i Grækenland, hvor partiet Syriza bliver
sammenlignet med Enhedslisten.
Derfor beslutter jeg mig for, at undersøge alle artikler, og så analysere dem jeg
når frem til. Hvor mange det bliver i alt, skal jeg ikke kunne sige på forhånd. Det
viser sig dog, at jeg skal nå igennem de første af årets seks måneder, før jeg har
20 brugbare artikler.
Derfor er denne taktik ikke en jeg kan fortsætte med, da jeg næppe kan nå op på
150 sampelenheder i løbet af 2015, hvis jeg kun kan samle 20 fra den første
halvdel af 2015.
Min strategi bliver derfor lagt om for begge partier. Jeg udvider, så jeg mindst
tager 2014 og 2015, men udvider med 2013, hvis det viser sig nødvendigt.
Da der var omkring 700 hits, når jeg søgte på kombinationen “Enhedslisten og
EU”, men meget få samplingenheder jeg reelt kunne bruge, må jeg konstatere at
denne søgning var frugtløs, og det at finde brugbare samplingsenheder en meget
tidskrævende opgave.
Derfor laver jeg en søgning på først, hvad jeg finder er de mest oplagte
folketingsmedlemmer, og så udvider jeg med flere folketingsmedlemmer eller
2013.
For Enhedslistens vedkomne er det mest oplagt med følgende:
Søren Søndergaard
Nikolaj Villumsen
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Pernille Skipper
Johanne Schmidt-Nielsen
Søren Søndergaard er partiets EU-ordfører, og må derfor forventes at udtale sig i
medierne omkring EU forhold. Mens Nikolaj Villumsen var det før folketingsvalget
i juni 2015. Pernille Skipper og Johanne Schmidt-Nielsen kan jeg fra
pilotundersøgelsens samplingsenheder se er de tre der, foruden Søren
Søndergaard, udtaler sig på partiets vegne enten via debatoplæg eller citeret i
artikler. Derfor mener jeg, at der vil komme flest brugbare resultater, ved at søge
på disse navne.
I Infomedia kommer min søgning til at se ud på følgende vis:

I eksemplet har jeg brugt Søren Søndergaard, men det vil være det samme for
de tre andre partimedlemmer.
Jeg tilføjede muligheden med også at søge på “Enhedslisten og/eller EL”, da det
viste sig, at Dansk Folkeparti har en pressemedarbejder, der også hedder Søren
Søndergaard, så udtalelser fra ham angående EU dukkede også op i søgningen.
Men ved at tilføje søgningen ‘Enhedslisten’ og/eller ‘EL’ fik jeg fjernet artikler med
Dansk Folkepartis Søren Søndergaard.
Pilotundersøgelsen:
Pilotundersøgelsen består af tyve artikler, der bliver sat op i mit kodningsskema.
Dog udfylder jeg ikke sidste felter omkring storytelling i første omgang, da de
først bliver udfyldt i anden omgang, når jeg behandler artiklerne fra storytellingvinklen.
Artiklerne er alle fra første halvdel af 2015, da jeg benytter de samplingsenheder
jeg fik fra min første søgning. De vil også indgå i mit endelige kodningsskema,
men der vil de komme til at optræde sammen med artikler fra 2014, og derfor
dukke op en del senere end nu.
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Efter min pilotundersøgelse har jeg, foruden den væsentlige ændring i forhold til
søgningskriterierne, ændret følgende:
•
•
•

Tilføjet type-kategorien ‘Notits’ da en sådan dukkede op blandt mine
samplingsenheder.
Tilføjet emne-kategorierne ‘Militær og politi’ og ‘Valg’, der der var flere
samplingsenheder, hvor emnerne faldt i disse kategorier.
Fjernet kategorien ‘Folketingsmedlem’ da jeg fremadrettet udelukkende
søger på artikler hvor folketingsmedlemmer citeret, eller hvor de har
skrevet et debatoplæg.

Jeg kan ud fra pilotundersøgelsen se følgende:
• Information står for de fleste samplingsenheder, nemlig 12 ud af 20.
• Det er mest økonomi og miljø, der er emnerne for artiklerne.

Nikolaj Villumsen
Jeg startede med Nikolaj Villumsen, og fik 84 hits for 2014 og 2015. Af disse var
der 17 brugbare artikler, hvilke er væsentligt bedre end med den første
undersøgelse.
Der dukkede også artikler op, der ikke var blevet fanget af mit første filter, eller
som jeg måske har overset. Tror nu mest på førstnævnte.
Det har helt klart givet mig mere mod på dataindsamlingen.
Planen er på nuværende tidspunkt, at indsamle artiklerne først, og så samle data
ind bagefter.
2016: Ingen af de 8 artikler var brugbare.
Pernille Skipper
Jeg fik 143 hits på Pernille Skipper, men der kom kun 23 artikler ud af det.
Men jeg er nu allerede oppe på 60 artikler med de 20 jeg fik under mit første
forsøg, så derfor er jeg kun 40 artikler fra de 100, som er målet.
2016: Ingen af de 13 artikler var brugbare.
Søren Søndergaard
Jeg fik 52 hits på Søren Søndergaard, hvor af de 7 af dem var brugbare. En del af
forklaringen er, at Søren Søndergaard først igen skal i folketinget for Enhedslisten
efter valget i sommeren 2015, før det var han EU parlementariker for
Folkebevægelsen mod EU. Han har derfor først for alvor udtalt sig om EU på
vegne af Enhedslisten i den sidste halvdel af 2015.
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Den anden del af forklaringen ligger i, at Dansk Folkepartis tidligere pressechef
også hedder Søren Søndergaard, hvorfor jeg har fået hits på navnet og EU,
selvom det ikke har været ham for Enhedslisten der udtalte sig.
2016: 3 af de ni artikler kunne bruges.
Johanne Schmidt-Nielsen
Johanne Schmidt-Nielsen gav 187 hits men kun 7 brugbare artikler. Derfor er jeg
pt. oppe på 74 samplingsenheder. Hvilke ikke er nok. Så jeg inddrager januar marts 2016 i min undersøgelse. Men det gav kun 3 ekstra artikler, så nu føler jeg
mig nødsaget til, at inddrage 2013.
2016: Ingen af de 10 artikler kan bruges.
2013
Jeg fik samlet en håndfuld artikler ved at søge på 2013. Dog ingen for Søren
Søndergaard eller Johanne Schmidt-Nielsen. Førstnævnte var forventet, da han
først blev medlem af partiet, igen, ved valget i 2014. Før da sad han i Europa
Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.
Jeg har dog mistet overblikket over hvor mange artikler jeg er kommet op på nu.
Så nu vil jeg starte på kodningsarbejdet, så jeg kan se hvor meget jeg har fået
skrabet sammen. Når jeg kender totalen træffer jeg en beslutning om, hvordan
de sidste samplingsenheder skal skaffes.

Kodning af samplingsenheder fundet ved at søge på Villumsen
Jeg har nu kodet 50 samplingsenheder, og dermed halvdelen af mit mål.
Der er blevet delt op efter år, så det er nemmere at overskue artiklerne.
Efterfølgende vil alle samplingsenheder blive samlet i et skema. Der er pt. Ingen
artikler fra 2016.
På nuværende tidspunkt danner der sig følgende billede:
•

•

•

	
  
	
  

Type af enhed: Artikler (9 + 6 + 13), Debatoplæg (4 + 4 + 8),
Forsidehistorie (2 + 0 + 1), Notits (3 + 0 + 2), Interviews er der endnu
ingen af.
Kilde: Politiken (3 + 1 + 4), Information (8 + 3 + 13), Berlingske Tidende
(2 + 3 + 1), Jyllands-Posten (2 + 2 + 3), Kristeligt Dagblad (0 + 0 + 1), BT
(0 + 1 + 1), Ekstra Bladet ( 1 + 0 + 1).
Emne: Økonomi (10 + 6 + 13), Flygtninge og indvandere (3 + 2 + 1), Børn
og unge ( 5 + 2 + 0), Socialområdet (5 + 1 + 0), Sundhed (5 + 1 + 3),
Arbejdsmarked og uddannelse (5 + 3 + 3), Forbrug og handel (3 + 2 + 2),
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Miljø (0 + 0 + 7), Ældre (5 + 0 + 0), Militær og politi (1 + 2 + 2), Valg (4
+ 4 + 5)
Der er altså flest artikler, den mest repræsenterede kilde er Information, og det
mest behandlede emne er økonomi.
Der er ingen interviews.
Kodning af samplingsenheder fundet ved at søge på Skipper
Jeg har nu fået kodet 69 samplingsenheder.
Nu ser billedet således ud:
•

•

•

Type af enhed: Artikler (9 + 7 + 26), Debatoplæg (4 + 5 + 13),
Forsidehistorie (2 + 0 + 1), Notits (3 + 0 + 3), Interviews er der endnu
ingen af.
Kilde: Politiken (3 + 1 + 8), Information (8 + 5 + 15), Berlingske Tidende
(2 + 3 + 6), Jyllands-Posten (2 + 2 + 7), Kristeligt Dagblad (0 + 0 + 2), BT
(0 + 1 + 2), Ekstra Bladet (1 + 0 + 1).
Emne: Økonomi (10 + 6 + 13), Flygtninge og indvandere (3 + 2 + 5), Børn
og unge (5 + 2 + 2), Socialområdet (5 + 1 + 4), Sundhed (5 + 1 + 3),
Arbejdsmarked og uddannelse (5 + 4 + 5), Forbrug og handel (3 + 3 + 2),
Miljø (0 + 0 + 8), Ældre (5 + 0 + 0), Militær og politi (1 + 3 + 6), Valg (4
+ 5 + 22)

De fleste samplingsenheder er fortsat artikler, og Information er fortsat den
største kilde. Økonomi er blevet overhælet på målstregen af Valg.
Kodning af samplingsenheder fundet ved at søge på Søndergaard
Der var ingen nye artikler for 2013 og 2014, men der var 3 for 2016. Jeg er nu i
alt oppe på 80 samplingsenheder.
Billedet har nu ændret sig således:
•

•

•

	
  
	
  

Type af enhed: Artikler (9 + 7 + 29 + 2), Debatoplæg (4 + 5 + 18 + 1),
Forsidehistorie (2 + 0 + 1 + 0), Notits (3 + 0 + 1 + 0), Interviews er der
en af i 2015.
Kilde: Politiken (3 + 1 + 9 + 0), Information (8 + 5 + 20 + 0), Berlingske
Tidende (2 + 3 + 6 + 1), Jyllands-Posten (2 + 2 + 9 + 2), Kristeligt
Dagblad (0 + 0 + 2 + 0), BT (0 + 1 + 2 + 0), Ekstra Bladet (1 + 0 + 1 +
0).
Emne: Økonomi (10 + 6 + 17 + 1), Flygtninge og indvandere (3 + 2 + 7 +
3), Børn og unge (5 + 2 + 3 + 0), Socialområdet (5 + 1 + 6 + 1), Sundhed
(5 + 1 + 4 + 0), Arbejdsmarked og uddannelse (5 + 4 + 7 + 1), Forbrug
og handel (3 + 3 + 3 + 0), Miljø (0 + 0 + 9 + 0), Ældre (5 + 0 + 1 + 0),
Militær og politi (1 + 3 + 17 + 0), Valg (4 + 5 + 27 + 1)
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Der er fortsat flest artikler blandt samplingsenhederne, de fleste kommer også
fortsat fra Information. Valg fører smalt over Økonomi.
Kodning af samplingsenheder fundet ved at søge på Schmidt-Nielsen
Jeg er nu oppe på 88 samplingsenheder, der ikke helt er godt nok, hvis man som
minimum skal have 100. Selvom jeg synes det er tæt på, så må jeg lige få styr
på, om det går an, eller om jeg skal drage endnu et partimedlem ind i min
optælning. Her tæmker jeg Stine Brix, der er gruppeformand, men jeg skal færst
have undersøgt om der dukker noget brugbart op, før hun endengyldigt bliver
valgt.
Men pt. Er jeg færdig med Enhedslisten.
Det færdige billede for min undersøgelse, ser således ud:
•

•

•

Type af enhed: Artikler (9 + 9 + 33 + 2), Debatoplæg (4 + 5 + 18 + 1),
Forsidehistorie (2 + 0 + 1 + 0), Notits (3 + 0 + 1 + 0), Interviews er der 3
af i 2015.
Kilde: Politiken (3 + 1 + 11 + 0), Information (8 + 5 + 22 + 0), Berlingske
Tidende (2 + 4 + 6 + 1), Jyllands-Posten (2 + 2 + 10 + 2), Kristeligt
Dagblad (0 + 0 + 2 + 0), BT (0 + 2 + 2 + 0), Ekstra Bladet (1 + 0 + 1 +
0).
Emne: Økonomi (10 + 8 + 18 + 1), Flygtninge og indvandere (3 + 2 + 11
+ 3), Børn og unge (5 + 4 + 4 + 0), Socialområdet (5 + 3 + 7 + 1),
Sundhed (5 + 3 + 4 + 0), Arbejdsmarked og uddannelse (5 + 6 + 7 + 1),
Forbrug og handel (3 + 3 + 3 + 0), Miljø (0 + 0 + 9 + 0), Ældre (5 + 2 + 1
+ 0), Militær og politi (1 + 3 + 12 + 0), Valg (4 + 5 + 29 + 1)

Ekstra artikler
Jeg kan ikke få adgang til Infomedia via AUB, og kan derfor ikke fortsætte min
kvantitative indholdsanalyse for Enhedslisten, eller få startet på dataindsamlingen
for Dansk Folkeparti. Da det i skrivende stund er søndag, må jeg vente til i
morgen, før der, forhåbenlig, kommer en løsning på problemet.
Derfor er jeg gået i gang med min storytellingsanalyse, og så må jeg vende
tilbage til indholdsanalysen, når Infomedia igen er tilgængelig for mig.
Det viste sig dog ikke at være helt skidt, for da jeg begyndte at søge på artiklerne
via Google, dukkede der to artikler op, som Infomedia ikke havde fanget. Jeg
håber flere dukker op, så jeg kommer op på de 100 samplingsenheder.
Jeg er nu blevet færdig med at kode for Dansk Folkeparti for 2013 - 2015. Jeg er
oppe 93 artikler. Det gode er, at der er dukket en del op hvor mine udvalgte
personer fra Enhedslisten også udtaler sig, og jeg er derfor nu oppe på 99
samplingsenheder. Det mener jeg er et godt nok udgangspunkt, når der kun er
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en mindre, end de anbefalede 100. En enkelt samplingsenhed, kommer ikke til at
ændre mine data i en sådan grad, at billedet bliver et helt andet.
Da jeg skulle samle data ind en sidste gang, opdagede jeg, at der var sket en fejl
i udregningen. Den er nu rettet og det endelige resultat på plads.
•

•

•

Type af enhed: Artikler (15 + 13 + 34 + 2), Debatoplæg (4 + 5 + 18 + 1),
Forsidehistorie (3 + 0 + 1 + 0), Notits (3 + 0 + 3 + 0), Interviews er der 3
af i 2015.
Kilde: Politiken (6 + 1 + 11 + 0), Information (9 + 5 + 22 + 0), Berlingske
Tidende (2 + 5 + 6 + 1), Jyllands-Posten (3 + 3 + 11 + 2), Kristeligt
Dagblad (0 + 0 + 2 + 0), BT (0 + 3 + 2 + 0), Ekstra Bladet (2 + 0 + 1 +
0).
Emne: Økonomi (15 + 10 + 18 + 1), Flygtninge og indvandere (3 + 3 + 11
+ 3), Børn og unge (9 + 7 + 4 + 0), Socialområdet (7 + 6 + 7 + 1),
Sundhed (7 + 6 + 4 + 0), Arbejdsmarked og uddannelse (10 + 8 + 7 + 1),
Forbrug og handel (4 + 3 + 3 + 0), Miljø (0 + 0 + 9 + 0), Ældre (6 + 4 + 2
+ 0), Militær og politi (1 + 3 + 13 + 0), Valg (7 + 7 + 30 + 1)

Information er den kilde, der dukker op flest gange, mens Jyllands-Posten er den
der dukker op færrest gange.
Valg er det emne, der dukker op flest gange med Økonomi på en meget tæt
andenplads, mens Miljø er det emne, der dukker op færrest gange.
Nogle af mine udregninger viser sig senere hen at være forkerte, så jeg retter til i
skemaet, men ikke i denne logbog.
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10.2 LOGBOG FOR DANSK
FOLKEPARTI

	
  
Dette er min logbog, der viser arbejdet med og mine tanker omkring kodningen af tekster
angående Dansk Folkepartis fortællinger om EU i medierne.
Indledning
Efter	
  pilotundersøgelsen	
  og	
  det	
  videre	
  arbejde	
  med	
  indsamlingen	
  af	
  samplingsenheder	
  fra	
  
Enhedslisten,	
  er	
  jeg	
  blevet	
  en	
  del	
  klogere	
  på	
  Infomedia.
Jeg	
  valgte	
  fire	
  folketingsmedlemmer	
  fra	
  Enhedslisten,	
  hvor	
  to	
  dækkede	
  den	
  samme	
  rolle,	
  som	
  
ordfører	
  på	
  EU-‐området.	
  Ønsket	
  er	
  at	
  finde	
  tre	
  tilsvarende	
  personer	
  fra	
  Dansk	
  Folkeparti.	
  
Følgende	
  personer	
  er	
  blevet	
  valgt:
Kristian	
  Thulesen	
  Dahl,	
  politisk	
  ordfører
Martin	
  Henriksen,	
  EU-‐ordfører
Morten	
  Messerschmidt,	
  EU	
  parlementariker
Morten	
  Messerschmidt	
  sidder	
  ikke	
  i	
  Folketinget,	
  men	
  udtaler	
  sig	
  også	
  på	
  vegne	
  af	
  partiet	
  i	
  EU-‐
anliggender,	
  da	
  han	
  er	
  spidskanidat	
  til	
  Europa	
  Parlamentet.	
  
Enhedslisten	
  har	
  ikke	
  en	
  repærsentant	
  i	
  Europa	
  Parlamentet.
Der	
  søges	
  på	
  samme	
  vis,	
  som	
  med	
  Enhedslisten:
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Søgning	
  på	
  Kristian	
  Thulesen	
  Dahl:
Det	
  gav	
  ret	
  mang	
  hits	
  at	
  søge	
  på	
  Kristian	
  Thulesen	
  Dahl,	
  men	
  desværre	
  ikke	
  så	
  mange	
  brugbare	
  
samplingsenheder.	
  I	
  alt	
  blev	
  det	
  til	
  33.
Resultaterne	
  af	
  disse	
  fordeler	
  sig	
  således:
Type:	
  Debatoplæg	
  (1	
  +	
  3	
  +	
  3),	
  Artikle	
  (10	
  +	
  4	
  +	
  11),	
  Interview	
  (3	
  +	
  2	
  +	
  1),	
  Forsidehistorie	
  (1	
  +	
  0	
  +	
  
2),	
  Notits	
  (0	
  +	
  0	
  +	
  0).
Kilde:	
  Politiken	
  (5	
  +	
  3	
  +	
  3),	
  Information	
  (0	
  +	
  1	
  +	
  2),	
  Berlingske	
  Tidende	
  (2	
  +	
  1	
  +	
  2),	
  Jyllands-‐
Posten	
  (4	
  +	
  2	
  +	
  6),	
  Kristeligt	
  Dagblad	
  (0	
  +	
  0	
  +	
  1),	
  BT	
  (1	
  +	
  0	
  +	
  0),	
  Ekstrabladet	
  (0	
  +	
  0	
  +	
  0).
Emne:	
  Økonomi	
  (6	
  +	
  3	
  +	
  4),	
  Flygtninge	
  og	
  Indvandere	
  (7	
  +	
  2	
  +	
  12),	
  Børn	
  og	
  Unge	
  (6	
  +	
  3	
  +	
  4),	
  
Socialområdet	
  (7	
  +	
  1	
  +	
  2),	
  Sundhed	
  (6	
  +	
  2	
  +	
  0),	
  Arbejdsmarked	
  og	
  Uddannelse	
  (8	
  +	
  4	
  +	
  4),	
  
Forbrug	
  og	
  Handel	
  (2	
  +	
  0	
  +	
  0),	
  Miljø	
  (1	
  +	
  0	
  +	
  0),	
  Ældre	
  (2	
  +	
  1	
  +	
  0),	
  Militær	
  og	
  Politi	
  (1	
  +	
  1	
  +	
  5),	
  
Valg	
  (5	
  +	
  4	
  +	
  13).
De	
  fleste	
  samplingsenheder	
  er	
  artikler.	
  Den	
  største	
  kilde	
  er	
  Jyllands-‐Posten	
  med	
  Politiken	
  på	
  en	
  
tæt	
  andenplads.	
  Det	
  største	
  emne	
  er	
  Valg	
  med	
  Flygtninge	
  og	
  Indvandere	
  på	
  en	
  tæt	
  andenplads.
Søgning	
  på	
  Martin	
  Henriksen
Jeg	
  fik	
  ikke	
  så	
  mange	
  hits	
  på	
  Martin	
  Henriksen,	
  og	
  slet	
  ingen	
  i	
  2013.	
  Men	
  det	
  blev	
  dog	
  til	
  12	
  
historier	
  i	
  alt,	
  så	
  nu	
  er	
  jeg	
  oppe	
  på	
  45	
  samplingsenheder,	
  og	
  dermed	
  næsten	
  halvt	
  i	
  mål.
Resultaterne	
  af	
  disse	
  fordeler	
  sig	
  således:
Type:	
  Debatoplæg	
  (1	
  +	
  4	
  +	
  4),	
  Artikel	
  (10	
  +	
  5	
  +	
  18),	
  Interview	
  (3	
  +	
  2	
  +	
  2),	
  Forsidehistorie	
  (1	
  +	
  0	
  +	
  
2),	
  Notits	
  (0	
  +	
  0	
  +	
  0).
Kilde:	
  Politiken	
  (5	
  +	
  4	
  +	
  3),	
  Information	
  (0	
  +	
  1	
  +	
  2),	
  Berlingske	
  Tidende	
  (2	
  +	
  1	
  +	
  5),	
  Jyllands-‐
Posten	
  (4	
  +	
  2	
  +	
  8),	
  Kristeligt	
  Dagblad	
  (0	
  +	
  1	
  +	
  4),	
  BT	
  (1	
  +	
  0	
  +	
  0),	
  Ekstrabladet	
  (0	
  +	
  0	
  +	
  0).
Emne:	
  Økonomi	
  (6	
  +	
  3	
  +	
  4),	
  Flygtninge	
  og	
  Indvandere	
  (7	
  +	
  4	
  +	
  20),	
  Børn	
  og	
  Unge	
  (6	
  +	
  3	
  +	
  4),	
  
Socialområdet	
  (7	
  +	
  1	
  +	
  2),	
  Sundhed	
  (6	
  +	
  2	
  +	
  0),	
  Arbejdsmarked	
  og	
  Uddannelse	
  (8	
  +	
  5	
  +	
  4),	
  
Forbrug	
  og	
  Handel	
  (2	
  +	
  0	
  +	
  0),	
  Miljø	
  (1	
  +	
  0	
  +	
  0),	
  Ældre	
  (2	
  +	
  1	
  +	
  0),	
  Militær	
  og	
  Politi	
  (1	
  +	
  1	
  +	
  5),	
  
Valg	
  (5	
  +	
  4	
  +	
  13).
De	
  fleste	
  samplingsenheder	
  er	
  fortsat	
  artikler.	
  Jyllands-‐Posten	
  liggerstadigvæk	
  på	
  første	
  pladsen	
  
med	
  Politiken	
  på	
  en	
  tæt	
  andenplads.	
  Emne	
  Flygtninge	
  og	
  Indvandere	
  har	
  overhælet	
  Valg,	
  der	
  har	
  
måtte	
  tage	
  andenpladsen.
Søgning	
  på	
  Morten	
  Messerschmidt
Denne	
  søgning	
  var	
  den	
  mest	
  frugtbare,	
  og	
  antallet	
  af	
  samplingsenheder	
  er	
  steget	
  til	
  93.	
  Jeg	
  er	
  nu	
  
næsten	
  i	
  mål,	
  og	
  da	
  jeg	
  mangler	
  januar	
  -‐	
  marts	
  2016,	
  er	
  jeg	
  optimistisk.	
  Mit	
  skema	
  for	
  
Enhedslisten	
  er	
  færdig,	
  og	
  der	
  er	
  jeg	
  oppe	
  på	
  99,	
  som	
  jeg	
  har	
  besluttet	
  mig	
  for,	
  er	
  godt	
  nok,	
  
selvom	
  100	
  er	
  det	
  der	
  anbefales	
  som	
  mindste	
  samplingsantal.
Håbet	
  er	
  derfor	
  at	
  komme	
  op	
  på	
  99,	
  uden	
  at	
  skulle	
  til	
  at	
  sortere	
  alt	
  for	
  meget	
  i	
  hvad	
  jeg	
  har	
  nu.
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Derudover	
  opdagede	
  jeg,	
  at	
  mine	
  tal	
  ikke	
  blev	
  lagt	
  ordenligt	
  sammen	
  i	
  mit	
  skema,	
  men	
  det	
  er	
  nu	
  
rettet	
  i	
  begge	
  skemaer,	
  så	
  tallene	
  meget	
  gerne	
  burde	
  være	
  retvisende.
Resultaterne	
  ser	
  nu	
  således	
  ud:
Type:	
  Debatoplæg	
  (4	
  +	
  8+	
  10),	
  Artikel	
  (17	
  +	
  14	
  +	
  28),	
  Interview	
  (4	
  +	
  10	
  +	
  3),	
  Forsidehistorie	
  (1	
  +	
  
1	
  +	
  4),	
  Notits	
  (3	
  +	
  0	
  +	
  0).
Kilde:	
  Politiken	
  (7	
  +	
  9	
  +	
  9),	
  Information	
  (4	
  +	
  2	
  +	
  5),	
  Berlingske	
  Tidende	
  (4	
  +	
  5	
  +	
  7),	
  Jyllands-‐
Posten	
  (5	
  +	
  4	
  +	
  12),	
  Kristeligt	
  Dagblad	
  (1	
  +	
  5	
  +	
  5),	
  BT	
  (3	
  +	
  3	
  +	
  1),	
  Ekstrabladet	
  (2	
  +	
  0	
  +	
  0).
Emne:	
  Økonomi	
  (17	
  +	
  18	
  +	
  9),	
  Flygtninge	
  og	
  Indvandere	
  (13	
  +	
  17	
  +	
  32),	
  Børn	
  og	
  Unge	
  (10	
  +	
  12	
  +	
  
6),	
  Socialområdet	
  (8	
  +	
  10	
  +	
  3),	
  Sundhed	
  (7	
  +	
  11	
  +	
  0),	
  Arbejdsmarked	
  og	
  Uddannelse	
  (15	
  +	
  16	
  +	
  
6),	
  Forbrug	
  og	
  Handel	
  (5	
  +	
  3	
  +	
  0),	
  Miljø	
  (1	
  +	
  2	
  +	
  0),	
  Ældre	
  (2	
  +	
  2	
  +	
  0),	
  Militær	
  og	
  Politi	
  (2	
  +	
  3	
  +	
  
15),	
  Valg	
  (10	
  +	
  18	
  +	
  27).
De	
  fleste	
  sampligsenheder	
  er	
  fortsat	
  artikler.	
  Kilden	
  i	
  føretrøjen	
  er	
  Politiken	
  med	
  Jyllands-‐Posten	
  
lige	
  i	
  hælene.	
  Det	
  mest	
  omtalte	
  emne	
  er	
  Flygtninge	
  og	
  Indvandere	
  med	
  Valg	
  på	
  andenpladsen.
Artikler	
  fra	
  2016
Dette	
  bliver	
  en	
  samlet	
  oversigt	
  over	
  resultaterne	
  for	
  Kristian	
  Thulesen	
  Dahl,	
  Martin	
  Henriksen	
  og	
  
Morten	
  Messerschmidt,	
  da	
  mængden	
  at	
  artikler	
  i	
  de	
  tre	
  første	
  måneder	
  af	
  2016	
  ikke	
  var	
  nok	
  til,	
  at	
  
jeg	
  følte	
  behov	
  for	
  en	
  opdeling.
Da	
  jeg	
  havde	
  samlet	
  samplingsenhederne	
  for	
  2016,	
  viste	
  det	
  sig	
  at	
  jeg	
  havde	
  99	
  
samplingsenheder	
  i	
  alt,	
  og	
  dermed	
  det	
  samme	
  antal	
  som	
  for	
  Enhedslisten.	
  Det	
  var	
  en	
  sand	
  lykke.
De	
  endelig	
  resultater	
  ser	
  derfor	
  sådan	
  ud:
Type:	
  Debatoplæg	
  (4	
  +	
  8+	
  10	
  +	
  0),	
  Artikel	
  (17	
  +	
  14	
  +	
  28	
  +	
  4),	
  Interview	
  (4	
  +	
  10	
  +	
  3	
  +	
  2),	
  
Forsidehistorie	
  (1	
  +	
  1	
  +	
  4	
  +	
  0),	
  Notits	
  (3	
  +	
  0	
  +	
  0	
  +	
  0).
Kilde:	
  Politiken	
  (7	
  +	
  9	
  +	
  9	
  +	
  1),	
  Information	
  (4	
  +	
  2	
  +	
  5	
  +	
  1),	
  Berlingske	
  Tidende	
  (4	
  +	
  5	
  +	
  7	
  +	
  3),	
  
Jyllands-‐Posten	
  (5	
  +	
  4	
  +	
  12	
  +	
  1),	
  Kristeligt	
  Dagblad	
  (1	
  +	
  5	
  +	
  5	
  +	
  0),	
  BT	
  (3	
  +	
  3	
  +	
  1	
  +	
  0),	
  Ekstrabladet	
  
(2	
  +	
  0	
  +	
  0	
  +	
  0).
Emne:	
  Økonomi	
  (17	
  +	
  18	
  +	
  9	
  +	
  3),	
  Flygtninge	
  og	
  Indvandere	
  (13	
  +	
  17	
  +	
  32	
  +	
  5),	
  Børn	
  og	
  Unge	
  (10	
  
+	
  12	
  +	
  6+	
  2),	
  Socialområdet	
  (8	
  +	
  10	
  +	
  3	
  +	
  2),	
  Sundhed	
  (7	
  +	
  11	
  +	
  0	
  +	
  0),	
  Arbejdsmarked	
  og	
  
Uddannelse	
  (15	
  +	
  16	
  +	
  6	
  +	
  2),	
  Forbrug	
  og	
  Handel	
  (5	
  +	
  3	
  +	
  0	
  +	
  1),	
  Miljø	
  (1	
  +	
  2	
  +	
  0	
  +	
  0),	
  Ældre	
  (2	
  +	
  2	
  
+	
  0	
  +	
  0),	
  Militær	
  og	
  Politi	
  (2	
  +	
  3	
  +	
  15	
  +	
  1),	
  Valg	
  (10	
  +	
  18	
  +	
  27	
  +	
  3).
Afslutningsvist	
  kan	
  jeg	
  konstatere	
  at	
  tingene	
  fordeler	
  sig	
  således:
Der	
  er	
  flest	
  artikler	
  og	
  færrest	
  notitser.
Der	
  er	
  flest	
  samplingsenheder	
  fra	
  Politiken	
  og	
  færrest	
  fra	
  Ekstra	
  Bladet.
Emnet	
  Flygtninge	
  og	
  Indvandere	
  er	
  blevet	
  behandlet	
  mest,	
  mens	
  Miljø	
  er	
  blevet	
  behandlet	
  
mindst.
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Også	
  her	
  opdager	
  jeg	
  regnefejl,	
  som	
  jeg	
  retter	
  i	
  mit	
  kodeskema,	
  men	
  som	
  jeg	
  ikke	
  tilføjer	
  denne	
  
logbog.	
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10.3 ENHEDSLISTENS
KODESKEMA
For at gøre mine kodeskemaer mere overskuelige, har jeg delt dem op i mindre stykker.
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10.4 MARTIN HENRIKSEN
Dette webarkiv fra 2013 er til demonstration af Martin Henriksens uændrede ordførerpost.
Webarkivet jeg har benyttet, hedder Internet Arcive Wayback Machine, og kan findes her:
http://archive.org/web/ (Hentet 29. maj 2016).
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10.5 DANSK FOLKEPARTIS
KODESKEMA
For at gøre mine kodeskemaer mere overskuelige, har jeg delt dem op i mindre stykker.
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10.6 WEBARKIV – ENHEDSLISTEN
Disse webarkiver fra 2013 og 2016 er til demonstration af uændret indhold på Enhedslistens
hjemmeside. Webarkivet jeg har benyttet, hedder Internet Arcive Wayback Machine, og kan
findes her: http://archive.org/web/ (Hentet 29. maj 2016).
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10.7 WEBARKIV – DANSK
FOLKEPARTI
Disse webarkiver fra 2013 og 2016 er til demonstration af uændret indhold på Dansk
Folkepartis hjemmeside. Webarkivet jeg har benyttet, hedder Internet Arcive Wayback Machine,
og kan findes her: http://archive.org/web/ (Hentet 29. maj 2016).
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