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Various polls indicate that Danish politicians’ credibility is steadily declining. 
The aim of this thesis is to investigate which communicative challenges the 
Danish government faces in terms of appearing credible in the dissemination 
of the current socio-economic reforms. In order to identify and categorize 
these challenges, Fairclough’s critical discourse analysis is applied on four 
prominent ministers’ communication regarding the tax and benefit reform. 
These theoretic results are compared with the voters’ current expectations 
towards political communication. This comparison demonstrates a signifi-
cant gap between politicians’ and voters’ perception of trustworthy political 
communication. 

The critical discourse analysis concludes that there is a tendency towards 
a self-assured form of communication with a high degree of affinity among 
all of the selected politicians. Furthermore, when asked a critical question, 
rhetorical evasive manoeuvres are used in order to shift social discourses and 
trust discourses to long-term growth discourses. The social practise-dimension 
concludes that politicians’ discursive logic, to a great extent, relies on the 
communication paradigm introduced by Anders Fogh Rasmussen in 2001. 
This paradigm met the increasingly mediatized reality that changed the con-
ditions for effective political communication. The paradigm was characteri-
zed by a more professionalized communication, including complexity redu-
ced messages, repetition, and political mudslinging. This thesis argues that 
this strategy is still evident today. The voters’ social practise on the other 
hand seems to have shifted along with the cultural implications. Especially 
the authenticity tendency that has affected organizational theory, branding, 
mainstream television formats, lifestyle etc. presumably has an impact on the 
voters’ expectations towards the political arena.

This discrepancy is further addressed in a leadership analysis, which proble-
matizes the abovementioned gap between politicians and voters. The pivotal 
point in this part of the analysis is Fairhurst’s research in modern leadership 
including the demands leaders face in today’s ever changing environment.

Finally, the thesis argues that the increasing distance between politicians’ 
and voters’ understanding of effective communication is destabilizing the 
paradigm under which the relationship between politicians and voters un-
folds.
An increased awareness of - and implementation of - the voters’ discursive 
and cultural reality in the political communication is therefore essential in 
order to meet the communication challenges the government faces in the fu-
ture. The thesis’ recommendations point at the concept of “strategic authen-
ticity” as a basis for a new communication paradigm, which will meet the 
Danish voters’ expectations to a greater extent.

Abstract
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1 Introduktion

Jeg siger det her, fordi 
jeg tror vi skal være dem, 
vi er - ind i mellem. Jeg 
tror ikke det forhindrer os 
i at være gode politikere 

Birgitte Nyborg
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1.1 Indledning

Verden er i konstant forandring, og kravene til samfundets ledere er stadigt 
stigende. Finanskrise, globalisering og de fremtidige demografiske forhold 
bevirker, at den danske fordelingspolitik har ændret karakter. Højkonjunktur 
føles som en saga blot og besparelser og mådehold synes at være nøglebe-
greber i dagens politiske virkelighed. SRSF-regeringen står over for en række 
kommunikationsudfordringer i forhold til at skabe demokratisk opbakning til 
at gennemføre en reformdagsorden, der både beskyldes for at ramme socialt 
skævt og for at være for ”blå” (Horn, 2012).

I den klassiske retoriske lære er troværdighed et grundvilkår for effektiv kom-
munikation, hvorfor troværdighed har stor indflydelse på, om vælgerne be-
tragter regeringens politiske virke som værende legitim. Det såkaldte tro-
værdighedsbarometer (Radius Kommunikation, 2012) udgives en gang årligt 
og fungerer som et øjebliksbillede på en række faggruppers troværdighed, 
baseret på kvantitative undersøgelser. Resultaterne omtales ofte i medierne 
og i de sidste fire år har politikere og spindoktorer indtaget de to absolutte 
bundplaceringer. Politikernes troværdighed er endvidere faldet 4,2 % fra 2011 
til 2012  Med baggrund i den tillidskrise disse resultater vidner om, ville nogle 
mene, at det bør give anledning til selvransagelse hos politikerne som sam-
let klasse. Betragter vi SRSF-regeringen isoleret, skriver de desuden dan-
markshistorie ved at være den regering, der har mistet flest mandater i me-
ningsmålingerne i løbet af det første regeringsår. Denne tvivlsomme rekord 
kombineret med den faldne tillid til det politiske embede generelt, udgør en 
problematik, ikke blot for SRSF-regeringens arbejdsvilkår, men for folkeop-
lysningen og demokratiet som helhed. 

1.1.1 Problematisering
Med baggrund i fagligheden omkring strategisk kommunikationsledelse, fin-
der vi det interessant at belyse de ovenstående tendenser i et formidlings-
perspektiv. Ikke mindst fordi det stiller store krav til politikernes kommuni-
kationsforståelse at kunne sælge et diffust produkt i form af holdninger og 
meninger, der flytter samfundet i en retning, vælgerne endnu ikke kender 
konsekvensen af. Afhandlingens undersøgelsesinteresse tager dermed ude-
lukkende afsæt i kommunikationens betydning i forhold til at skabe tilslut-
ning til den politiske substans og ikke eksempelvis konsistensen i de ideo-
logiske ståsteder og konkrete politiske mærkesager. Fokus er dermed ikke 
på politiske forventningsbrud, men derimod på hvordan en sådan anklage 
håndteres kommunikativt. Desuden er troværdighed yderligere afgørende i 
netop politik, da det vælgerne skal ”købe” er den politiske kommunikation og 
ikke et fysisk produkt.

Foruden vores faglige udgangspunkt ser vi endnu et argument i at lade af-
handlingen tage udgangspunkt i kommunikation. Professionel politik tager i 
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dag, i vid udstrækning, udgangspunkt i meningsmålinger og fokusgruppein-
terviews, for på forhånd at sikre en hvis opbakning til de politiske tiltag men 
formidlingen af politikken synes ikke at være underlagt samme populistiske 
forberedelse. I forlængelse heraf, er målet med denne afhandling at bidrage 
med et kvalificeret bud på, hvilken form den politiske kommunikation grad-
vist bør indtage, hvis ikke blot politikken men også formidlingen heraf skal 
fremstå tidssvarende og attraktivt for den brede befolkning. Implementerin-
gen af en sådan kombination vil over tid formentlig bevirke, at det politiske 
embede som helhed betragtes som værende mere troværdigt.

Et kuriosum, der har været medvirkende til at skabe den undren og indig-
nation, som afhandlingen bygger på, er et stigende fokus på det politiske 
kulissearbejde i medierne. Eksempelvis tv-serien Borgen, der i første afsnit 
portrætterer en partilederrunder, hvor den kommende statsminister Birgitte 
Nyborg, indleder sin taletid med at sige: 

”Lige nu står min spindoktor ude i kulissen og korser sig over 
mig, fordi jeg ikke holder mig til min tale. Han er også skuffet 
 over, at jeg ikke tog det tøj på, som jeg havde lovet ham. 
Og grunden er, at jeg ikke kan passe det for øjeblikket, fordi 
 jeg er blevet lidt for tyk. Jeg siger det 
 her, fordi jeg tror vi skal være dem, vi er - ind i mellem. Jeg tror ikke det forhindrer os i at 
være gode politikere.” (DR, 2010:57)

Efterfølgende har skuespilleren bag Birgitte Nyborg, Sidse Babett Knudsen, 
modtaget adskillige skriftlige henvendelser fra vælgere, der ønsker, at hun 
stiller op som politiker, uagtet hendes manglende politiske erfaring (Erlends-
son, 2010). Denne italesættelse af det politiske spil og et fokus på den men-
neskelige og oprigtige politiker, er tilsyneladende en mangelvare i den politi-
ske kommunikation i dag. Denne tese er konkretiseret gennem ovenstående 
eksempel, men henter muligvis også sit demokratiske belæg gennem den 
generelle tillidskrise, der kommer til udtryk gennem diverse troværdigheds-
målinger.

Med baggrund i ovenstående opstår en undersøgelsesinteresse i at afdæk-
ke om den politiske kommunikationen praktiseres i overensstemmelse med 
vælgernes forventninger og hvis ikke, hvilke kommunikative parametre der 
kan siges at afvige fra disse kulturelt betingede forventninger. Afhandlingen 
har dermed til hensigt at belyse sammenhængen mellem troværdighedsska-
belse, tidssvarende kommunikation og vælgertilslutning. Spørgsmålet er, om 
det kommunikationsparadigme, under hvilket relationen mellem politikerne 
og vælgerne udspiller sig, er ved at ændre karakter og i givet fald hvorfor.

For at indsnævre rammen for afhandlingens undersøgelsesfelt afgrænses 
der til den nuværende regerings kommunikation. SRSF-regeringen tiltrådte 
i september 2011 efter 10 år med en VK-regering. Siden regeringens indtræ-
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delse, har dennes medlemmer dog været stærk kritiseret og fået dårlige me-
ningsmålinger, hvorfor regeringen især må siges at stå over for udfordringer, 
i forbindelse med at overbevise vælgerne om deres ønskede politik. 

1.1.2 Afgrænsning
Afhandlingen afgrænses til kun at indeholde SRSF-regeringen, hvilket med-
fører en naturlig tidsafgrænsning. Regeringen tiltrådte i september 2011 og 
det vil derfor ikke give mening at se på kommunikation om socialøkonomi-
ske reformer i tiden inden, da SRSF’s kommunikation ellers ville være som 
oppositionspartier og derfor muligvis med et andet fokus. Vi vælger dog at 
afgrænse empirien yderligere ved at søge fra januar 2012. Udover at regerin-
gen på det tidspunkt havde siddet mere end tre måneder og derfor var ved 
at være i gang med deres arbejde som regeringen, er det også en naturlig 
indsnævring af det politiske områder, der er genstand for afhandlingen, fordi 
skattereformen kommer på dagsordenen fra januar. En afgrænsning til skat-
te- og dagpengereformen udgør en interessant analysegenstand i og med at 
en socialdemokratisk ledet regering angiveligt har sværere ved at retfærdig-
gøre besparelser på velfærdsområdet, end mere liberale koalitionsregeringer 
ville have. Især med et valgkampsslogan, der lød ”velfærd eller skattelettel-
ser”, stiller det store krav til kommunikationen, at overbevise vælgerne om, 
at det i dag er to indbyrdes afhængige størrelser. Tilsvarende med dagpen-
gereformen, har det været en politisk mærkesag for S og SF ikke at forringe 
de økonomiske forhold for dagpengemodtagere, hvilket er præcis det der 
føres ud i praksis med denne reform. Det politiske tema er derfor oplagt i 
forhold til at belyse hvilke troværdighedsskabende virkemidler den politiske 
kommunikation indeholder.

1.1.3 Problemformulering
På baggrund af ovenstående problematisering og afgrænsning, ønsker vi i 
nærværende afhandling at undersøge det spændingsfelt, der kendetegner 
forholdet mellem regeringens kommunikation og vælgernes forventninger til 
denne, samt de udfordringer politikerne eventuelt møder, når de kommuni-
kerer som de gør. Ovenstående leder frem til følgende problemformulering

Hvilke kommunikative udfordringer står regeringen over for i forbindelse 
med at fremstå troværdigt i deres formidling af de aktuelle socialøkonomi-
ske reformer?

For at kunne besvare ovenstående problemformulering systematisk og fyl-
destgørende er der udarbejdet to underspørgsmål, der udover at fungere 
som overordnet ramme for afhandlingen også er styrende for analysen. 

Hvad karakteriserer spændingsfeltet mellem regeringens kommunikation af dagpenge- 
og skattereformen og vælgernes forventninger til kommunikationen?
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Hvordan kan en inddragelse af moderne leadership-litteratur optimere politiske lederes 
troværdighed i et samfund under konstant forandring? 

1.2 Begrebsafklaring

I det følgende defineres de bærende begreber i relation til afhandlingens 
problemfelt og analyse. Afklaringen drejer sig om begreberne politisk kom-
munikation, spin, troværdighed og autenticitet. 

1.2.1 Politisk kommunikation
Politisk kommunikation defineres i denne afhandling i tråd med Denton & 
Woodward (1998), der påpeger, at det er indhold og formål frem for afsen-
deren i sig selv, der definerer, hvornår kommunikation er politisk:

”the crucial factor that makes communication political is not the source of a message but 
the content and purpose” (Denton & Woodward, 1998:9). 

Det er dermed ikke nødvendigvis al kommunikation fra en politisk afsender, 
der betegnes som politisk kommunikation, hvilket danner rammen om af-
handlingens forståelse af politisk kommunikation som:

”Den bevidste, strategiske kommunikation om politiske forhold målrettet offentlighe-
den med formålet om en bestemt handling eller holdningsændring hos modtageren”

1.2.2 Spin
Spin er et begreb, der stammer sportsverdenen, hvor ordet betyder det at 
rotere eller ”skrue” en bold i luften, så den lander det rigtige sted. I en politisk 
kontekst bruges begrebet ud fra lignende forståelse om at vinkle noget så 
det opnår et bestemt mål. Esser (2000) definerer begrebet som:

”The term ’spin doctoring’ is used to characterize methods deployed by politicians, 
parties and consultants to achieve favorable publicity” (Esser, Reinemann, & Fan, 
2000:214).

Denne afhandling tager udgangspunkt i, at spin ikke nødvendigvis foregår 
gennem medierne. I stedet handler spin om selve vinklingen eller det at ita-
lesætte et givent emne i den brede offentlighed, så det fremstår mest favo-
rabel for afsender. Dermed kan vinklingen føre til, at afsender ikke nødven-
digvis siger det, der er redeligt og mest retvisende (Nielsen & Kock, 2007:21). 
Disse antagelser fører til følgende definition:

”Spin benyttes af politikere, partier og særlige rådgivere til at vinkle et bestemt politisk 
emne, så det fremsættes i det offentlige rum på den, for afsender, mest favorable måd,e 
uden det nødvendigvis er den mest retvisende fremstilling.”
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1.2.3 Troværdighed
Troværdighed er et begreb der stammer fra retorikken, hvor det betegnes 
som ”forudsætningen for, at vi overhovedet fatter tillid til noget, vi læser el-
ler hører” (Lund & Petersen, 1999:121). I tråd med Lund & Petersen fokuserer 
Kjeldsen (2004) på, at troværdighed ikke er noget afsender skaber. I ste-
det er troværdighed ”den opfattelse en modtager har af en afsender på et 
bestemt tidspunkt” (Kjeldsen & Kjeldsen Jens, 2004:117). Denne afhandling 
tager udgangspunkt i følgende definition:

”Troværdighed er modtagerens tillid til både afsender og det afsender siger og gør på et 
bestemt tidspunkt”

Dermed kan troværdighed opbygges over tid, hvilket betyder at afsender 
kan arbejde med sin troværdighed. 

1.2.4 Autenticitet
Autenticitet er ifølge Den Danske Ordbog det at være eller virke autentisk1 
og er synonym med ægthed. Ordbogsdefinition inddrager både det at være 
ægte og det at virke ægte, hvor andre definitioner tydeliggør kontrasten 
mellem de to størrelser. Inden for markedsføring handler autenticitet ifølge 
Askegaard ikke om ”hvorvidt noget er sandt eller falsk, det handler om, hvor-
vidt det virker sandt” (citeret i Lønstrup, 2012:37). Denne afhandling lægger 
sig op ad Askegaards definition og forstår autenticitet som 

”det at blive opfattet som værende ægte og oprigtig af andre mennesker, uanset om 
fremstillingen afspejler egen personlighed fuldstændigt”

1.3 Relevans

Politikerne og den politiske scene bliver diskuteret af både fagfolk, forskere 
og den almene vælger. I det følgende tydeliggøres, hvordan afhandlingens 
undersøgelsesinteresse adskille sig fra eksisterende litteratur omhandlende 
politisk kommunikation.

Der er gennemført mange troværdighedsundersøgelser, hvor interessen lig-
ger i vælgernes opfattelse af politikerne . Men få undersøgelser har haft fokus 
på, hvorfor troværdigheden er som den er. 

1 http://sproget.dk/lookup?SearchableText=autenticitet NOTE
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Denne afhandling behandler dette ”hvorfor” gennem en undersøgelse af 
hvordan politikernes formidlingsstrategi kan spille en rolle i de dårlige resul-
tater, og samtidig undersøges, hvilke mulighedsbetingelser politikerne har 
for at kunne kommunikere mere troværdigt. Derved adskiller afhandlingen 
sig ved at undersøge baggrunde og årsager til den lave troværdighed frem 
for at undersøge troværdighedsniveauet isoleret betragtet
. 
Troværdighed kan siges at være et grundvilkår, når der skal kommunikeres 
overbevisende, hvilket er en nødvendighed som politiker, hvor det at over-
bevise og øge tilslutning til egen politik er midlet til at opnå indflydelse. Vi 
finder det derfor oplagt at undersøge den konkrete politiske kommunikation 
ud fra et lingvistisk perspektiv for at identificere de sproglige virkemidler 
politikeren anvender i sin kommunikation. Disse virkemidler undersøges des-
uden ud fra vælgernes perspektiv for at udpege konkrete elementer i den 
politiske kommunikation, der både kommunikationsteoretisk og i praksis kan 
være problematiske i relation til troværdighed. Mikroanalysen af politikernes 
kommunikation kombineres med en social makroanalyse og forbindes gen-
nem diskursive produktions- og konsumptionsprocesser hos henholdsvis po-
litikere og vælgere. Det er netop denne kombination af flere analyseniveauer, 
der danner grundlag for at undersøge, dels hvad politikerne kommunikerer, 
hvordan de kommunikerer det og hvorfor de kommunikere som de gør. Ma-
kroanalysen understøttes af forskere i feltet, der interesserer sig for kulturelle 
strømninger i samfundet og konsekvenserne heraf. En af disse forskere er 
Sigge Winther-Nielsen, der specialiserer sig i vælgeradfærd med udgangs-
punkt i politisk marketing og politisk psykologi (Winther-Nielsen, 2012a). 
Winter-Nielsens arbejde med at analysere det politiske liv har været til stor 
inspiration forud for denne afhandling og anvendes især, når de bredere kul-
turelle strømninger inddrages. 

I afhandlingen anvendes endvidere leadershipteori for at undersøge politisk 
kommunikation ud fra et forandringsperspektiv. Vi betragter her politikerne 
som forandringsagenter, der kan flytte samfundet i en bestemt retning. Den-
ne betragtning tager udgangspunkt i reformarbejdet, som kan opfattes som 
store forandringer, der kan være modstand over for. Afhandlingen betragter 
politikere som samfundets ledere, der bærer ansvaret for at skabe accept af 
den retning, de fører landet i. Ligesom der forventes ledelse af virksomheds-
lederne for at drive organisationen i en bestemt retning, forventes det af poli-
tikerne, at de leder og kommunikerer overbevisende i den strategi, de lægger 
for landet. Derved adskiller afhandlingen sig fra lignende undersøgelser ved 
at analysere politikerne ud fra samme legitimitetsmekanismer, som danske 
virksomhedsledere er underlagt. 

Ovenstående tilgang bevirker ydermere, at afhandlingens resultater kan dan-
ne grobund for en praktisk anvendelig tilgang til legitim politisk kommunika-
tion fremadrettet.
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2 Teori

Når sammenhængen mel-
lem sprogbrug og social 
praksis skal tydeliggøres, 
er det nødvendigt med et 
fokus på diskursive prak-
sissers rolle i opretholdel-
sen af den sociale orden 
og i social forandring
 (Phillips & Winther Jørgensen, 1999)
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2.1 Diskurs
Diskursteorien spænder bredt, og der er en række forskellige opfattelser 
af diskursbegrebet og dets anvendelsesmuligheder i en analytisk sammen-
hæng. I det følgende redegøres for de væsentligste diskursteoretikeres op-
fattelse af diskurs og de dertilhørende underbegreber. Endvidere er afsnit-
tets hensigt at klarlægge hvilken diskursanalytisk tilgang, der i størst mulig 
omfang kvalificerer sig i relation til at besvare afhandlingens problemformu-
lering.  

2.1.1 Overblik over diskursfeltets hovedteoretikere
Michel Foucault betragtes af mange som diskursanalysens fader. Foucault 
udviklede både teori og begreber og anvendte herefter disse i en række 
empiriske undersøgelser (Phillips & Winther Jørgensen, 1999: 21). Inden for 
næsten alle diskursanalytiske retninger er Foucault blevet en central figur, 
som senere diskursteoretikere forholder sig til i deres arbejde (ibid), hvorfor 
denne afhandling også belyser Foucaults diskursopfattelse. Foucault define-
rer diskurs på følgende måde:

”Vi vil kalde en gruppe af ytringer for diskurs i det omfang, de udgår fra den samme 
diskursive formation. [… Diskursen] består af et begrænset antal ytringer, som man kan 
definere mulighedsbetingelserne for” (Foucault, 1972:117; Phillips & Winther Jør-
gensen, 1999:22).

Foucault følger den generelle socialkonstruktivistiske præmis om, at viden 
ikke er en direkte afspejling af virkeligheden. Sandhed er derimod en diskur-
siv konstruktion, og forskellige vidensregimer udpeger, hvad der anses som 
sandt og falsk (Phillips & Winther Jørgensen, 1999: 22). Dermed bliver målet 
at afdække strukturer i de forskellige vidensregimer, altså reglerne for hvad 
der opfattes som meningsfuldt og acceptabelt (ibid.). 

De fleste nyere diskursanalytiske tilgange, heriblandt Fairclough, er som 
nævnt inspireret af Foucault og følger således hans syn på diskurser som no-
get forholdsvis regelbundet, der sætter grænser for, hvad der giver mening, 
samt at sandhed er en diskursiv, flygtig størrelse (ibid). Fairclough adskiller 
sig dog også fra Foucault på en række punkter. I det følgende argumente-
res der for, hvorfor Fairclough i højere grad er forenelig med afhandlingens 
undersøgelsesinteresse og dermed anvendes som hovedteoretiker og meto-
disk ramme om den diskursive del af analysen. 

Magtforståelser
En afgørende forskel på Foucault og Fairclough er deres respektive magtfor-
ståelse. I det foucaulske perspektiv ses magt ikke, som noget agenter udøver 
henover passive subjekter. Magt er spredt over forskellige sociale praksisser 
og skal derfor i højere grad forstås som produktiv frem for undertrykkende. 
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Foucault formulerer det således:

”[Magten] skal snarere betragtes som et produktivt netværk, der løber gennem hele 
den sociale krop end som en negativ instans, der har undertrykkelse som mål” (Foucault, 
1980:119; Phillips & Winther Jørgensen, 1999:23).

Over for Foucaults produktive magtforståelse står Fairclough med et kritisk 
blik på magtbegrebet. I Faircloughs kritiske diskursanalyse hævdes det, at 
diskursive praksisser bidrager til at skabe og reproducere ulige magtforhold 
mellem sociale grupper (Phillips & Winther Jørgensen, 1999: 72). Diskursen 
fungerer altså ideologisk og Fairclough forlader dermed ikke den marxistiske 
tradition på dette punkt. Kritisk forskning har som overordnet ideal at have et 
politisk udsyn, hvor forskeren sigter mod – i frigørelsens navn – at stille sig på 
de undertrykte sociale gruppers side (ibid, 76). Faircloughs analysetilgang 
har derfor, i modsætning til Foucault, til formål systematisk at undersøge:

”de ofte uigennemsigtige årsags- og determinansforhold mellem (a) diskursive praksis-
ser, begivenheder og tekster, og (b) bredere sociale og kulturelle strukturer, relativer 
og processer, [… og] hvordan uigennemsigtigheden i disse relationer mellem diskurs og 
samfund selv er en faktor, der sikrer magt og hegemoni” (Fairclough, 1993:135; Phillips & 
Winther Jørgensen, 1999:75)

Denne analysetilgang er anvendelig for afhandlingens undersøgelsesinteres-
se, da fokus netop ligger på at årsagsforklare den aktuelle politiske kommu-
nikations karakteristika ud fra en bredere social praksis. Vi ønsker dermed at 
undersøge om den aktuelle politiske kommunikation skaber eller opretholder 
ulige magtrelationer. Hvis ikke dette er tilfældet, kan kommunikationen siges 
at fejle i forsøget på at udøve magt over vælgerne. Foucaults udelukken-
de produktive magtforståelse lader sig dermed ikke indløse i afhandlingens 
undersøgelsesinteresse, hvilket medfører, at Faircloughs magtforståelse er 
mere forenelig med analysens fokus.

I forlængelse af ovenstående teoretiske overvejelser omhandlende diverge-
rende magtforståelser, belyses nedenstående relevante underbegreber, der 
løbende optræder i afhandlingens analyse 

Ideologi og hegemoni
Fairclough opfatter ideologier som betydningskonstruktioner, der bidrager 
til produktion, reproduktion og transformation af dominansrelationer (Fair-
clough, 1992:87). Med denne ideologiopfattelse adskiller Fairclough sig fra 
Foucaults mentor Louis Althusser, der betragter folk som passive subjekter 
og dermed underkender deres handlemuligheder. I dag er der inden for kul-
tur- og kommunikationsstudier konsensus om, at betydning delvist skabes i 
fortolkningsprocessen og Fairclough deler denne konsensusposition (Phillips 
& Winther Jørgensen, 1999: 87). Tekster2 har derved, ifølge Fairclough, flere 
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betydningspotentialer, der kan modsige hinanden og er altovervejende åbne 
for flere forskellige fortolkninger. Fairclough uddyber denne tanke således:

”Subjekter er ideologisk positionerede, men de er også i stand til at handle kreativt og 
skabe deres egne forbindelser mellem de forskellige praksisser og ideologier, som de ud-
sættes for, og de er i stand til at omstrukturere de praksisser og strukturer, de er positio-
nerede af” (Fairclough, 1992: 91; Phillips & Winther Jørgensen, 1999:87).

Modstand er dermed mulig, selv om folk ikke nødvendigvis er bevidste om 
de ideologiske dimensioner i deres praksis (Phillips & Winther Jørgensen, 
1999: 87). Fairclough mener, at folk kan positioneres inden for forskellige og 
konkurrerende ideologier, og at dette kan føre til en følelse af usikkerhed, 
som kan skabe bevidsthed om de ideologiske virkninger (Fairclough, 1992). 
Dette synspunkt trækker på Gramscis hegemonibegreb og hans idé om, at 
”common-sense” indeholder flere konkurrerende elementer, der er resulta-
tet af betydningsforhandlinger, som alle sociale grupper deltager i (Gramsci, 
2001). Hegemoni er altså ikke blot dominans, men en forhandlingsproces, 
hvori man skaber en betydningskonsensus. Enkeltindivider er dermed i stand 
til at udfordre de dominerende forestillinger i samfundet og gennem hege-
moni udøve modstand mod det institutionelt forankrede, hvad end det er 
lovgivning, moralske forestillinger eller politisk kommunikation. Befolkningen 
har derved mulighed for at yde modstand mod politikernes forestilling om 
”god politisk kommunikation” ved at artikulere diskursive elementer omkring 
eksempelvis spin og retorik på nye måder og herigennem opnå en diskursiv 
forandring. 

Diskurs som konstituerende og konstitueret
Fairclough mener, at diskurs er en vigtig form for social praksis, som både kon-
stituerer den sociale verden og konstitueres af andre sociale praksisser (Phillips & 
Winther Jørgensen, 1999: 74). Diskurs bidrager dermed ikke bare til at forme og 
omforme vores forståelse af den verden vi lever i, men afspejler også vores verden 
og de sociale processer vi konstant er en del af. Vi er altså ikke kun underlagt dis-
kurser, men har gennem vores måde at handle og tale på i hverdagen mulighed 
for at medvirke til at sætte rammerne for, hvordan diskursen udvikler sig. 

Afhandlingens problemformulering fordrer en undersøgelse af, hvorvidt po-
litisk kommunikation opfattes troværdigt blandt vælgerne i dag. Heri ligger 
der implicit en undersøgelsesinteresse i at afdække, om politikerne i dag i 
samme grad lykkes med sprogligt at fastholde ulige magtrelationer mel-
lem vælgerne og politikerne, hvilket den herskende spin-tilgang op gennem 
00’erne per definition har haft som mål (Jaganjac, 2011). Faircloughs kritiske 
diskursanalyse, herunder opfattelsen af diskurser som konstitueret, sammen-
holdt med den emancipatoriske magttilgang, bevirker, at Fairclough, er den 
mest anvendelige teoretiker til at besvare problemformuleringen, både hvad 
angår diskursopfattelse, formål og begrebsresevior.
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Desuden er elementer af Faircloughs analysemodel særdeles tekstnære, 
hvilket muliggør et systematisk lingvistisk studie af sprogbrug til gavn for 
analysen af afhandlingens sekundære empiri. Samtidig bevirker Faircloughs 
fokus på forandring og reproduktion, at diskursanalysen kan splittes op i et 
vælgersegment og et politikersegment. Dette kan tydeliggøre eventuelle di-
skrepanser mellem politikernes og befolknings forventninger til udviklingen 
af den politiske diskursorden. 

Ovenstående overvejelser behandles i det følgende, hvor Faircloughs be-
grebsapparat uddybes og opmærksomheden rettes mod den tre-dimensio-
nelle analysemodel, der udgør den diskursive ramme om analysen.

2.1.2 Faircloughs kritiske diskursanalyse
Den kritiske diskursanalyse har til formål at kortlægge forbindelserne mellem 
sprogbrug og social praksis (Phillips & Winther Jørgensen, 1999:82) og der-
med undersøge hvordan den konkrete sprogbrug produceres og konsumeres, 
og hvorfor kommunikationen produceres og konsumeres som den gør. Derfor 
skal man ifølge Fairclough fokusere på to forhold, når man analyserer diskurs; 
den kommunikative begivenhed – et tilfælde af sprogbrug, og diskursordnen 
– summen af diskurstyper, der bruges inden for en social institution eller et 
socialt domæne (ibid, 79-80). Philips & Winther Jørgensen forklarer yderli-
gere at en kommunikativ begivenhed har tre dimensioner; (1) den er en tekst, 
(2) en diskursiv praksis og (3) en social praksis (Fairclough, 1992:80; Phillips & 
Winther Jørgensen, 1999:80). Hvert element analyseres separat for herefter at 
tydeliggøre kausalitet og mening imellem de enkelte dimensioner.

Når sammenhængen mellem sprogbrug og social praksis skal tydeliggøres, 
er det nødvendigt med et fokus på diskursive praksissers rolle i opretholdel-
sen af den sociale orden og i social forandring (Phillips & Winther Jørgensen, 
1999:82). Her introduceres begrebet diskursorden, som forstås som en social 
strukturering af sproget inden for en social institution eller et socialt domæne 
– altså en overordnet måde hvorpå man formulerer sig, eksempelvis en ho-
spitalsdiskursorden eller en politisk diskursorden. En diskursorden omfatter 
derfor summen af den eller de diskurstyper, der anvendes inden for den so-
ciale praksis. På den måde er sprogbrugere begrænset af den diskursorden 
de er en del af, da diskursordnen former det specifikke tilfælde af sprogbrug. 
Men samtidig kan sprogbrugere trække på diskurstyper på nye måder eller 
på diskurstyper fra andre diskursordner og dermed ændre diskursordnen 
(Fairclough, 1992:83). Dermed kan diskursordnen enten reproduceres eller 
forandres igennem kommunikative begivenheder, og dermed har sproget et 
forandringspotentiale. 

Når diskurser analyseres er målet at klarlægge hvordan forholdet mellem 
den sociale og diskursive praksis bidrager til den diskursorden, forholdet selv 
trækker på (ibid, 237-238). 
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Dermed anvendes diskursorden-begrebet til at indkapsle de forskellige dis-
kurser, der er med til at producere og reproducere forståelsen af, hvordan 
politikere bør kommunikere over for vælgerne.

Faircloughs tredimensionelle analysemodel
Fairclough arbejder med en tre-dimensionel analysemodel, der sammenfat-
ter lingvistisk tekstanalyse med mikro- og makrosociologisk analyse (Phillips 
& Winther Jørgensen, 1999:78). Modellen er gengivet i figur 1 og i det følgen-
de redegøres for Faircloughs begrebsunivers og anvendelsen af modellen i 
analysen af afhandlingens empiri. Vi ser Faircloughs analysemodel som et 
værktøj til at analysere diskurs, men gør samtidig opmærksom på, at vi til- 
og fravælger elementer med udgangspunkt i problemformuleringen, hvilket 
er i tråd med Faircloughs egen pragmatiske tilgang til modellen (Fairclough, 
1992:225).

Figur 1 - (Fairclough, 1992:73)

De tre dimensioner i Faircloughs analysemodel er: tekst, diskursiv praksis og 
social praksis. Niveauerne står i et dialektisk forhold til hinanden, hvilket me-
todisk betyder, at social sammenhæng undersøges ved at kombinere alle tre 
niveauer i forståelsen af forholdet mellem sprogbrug og handling. Det gøres 
gennem en analyse af de tre niveauers indbyrdes relationer i forhold til en 
given kommunikativ begivenhed (ibid, 63-64). 
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Tekstuelle niveau
På det tekstuelle niveau foretages en detaljeret lingvistisk tekstanalyse, som 
tager udgangspunkt i, hvordan politikerne italesætter diskurserne i den kon-
krete sprogbrug (Phillips & Winther Jørgensen, 1999:94). Det gøres ved bl.a. 
at analysere ordvalg, modalitet og sammenkædning for på den måde at un-
dersøge, hvordan politikerne sprogligt konstruerer bestemte versioner af vir-
keligheden, sociale identiteter og sociale relationer (ibid, 95). De anvendte 
underbegreber forklares og eksemplificeres løbende i analysen. 

Det giver ikke mening at tale om tekstens egenskaber uden at tænke på dens 
forbindelse til produktion og konsumption (Fairclough, 1992:73-74). Derfor er 
den analytiske grænse mellem tekst og diskursiv praksis ikke skarpt opdelt 
og der vil i den konkrete analyse være visse overlap.

Diskursiv praksis niveau
Fairclough mener ikke, at den detaljerede tekstanalyse kan stå alene, ”idet 
den ikke belyser forbindelserne mellem teksterne og de samfundsmæs-
sige og kulturelle processer og strukturer” (Phillips & Winther Jørgensen, 
1999:78). Den diskursive praksis tager udgangspunkt i, at teksters produk-
tion og konsumption afhænger af den specifikke sociale kontekst. Afhand-
lingen belyser dermed vilkårene for produktion og konsumption, der er un-
derlagt den sociale praksis, hvorfor dimensionernes interafhængighed igen 
kommer til udtryk. Dette samspil kan give indsigt i, hvilke implicitte regler 
og rutiner teksten har været underkastet, og hvilken baggrund producenten 
har for at italesætte et emne på én måde frem for en anden (Fairclough, 
1992:79). Den diskursive praksis splittes op i henholdsvis produktionsproces-
ser og konsumptionsprocesser. Produktionsprocesserne relaterer sig til de 
produktionsforhold, de politiske tekster er underlagt, mens konsumptions-
delen i denne afhandling udelukkende baseres på en kodning af fokusgrup-
perespondenters udtalelser omhandlende de samme tekster, der behandles 
i produktionsdelen. Derved koncentreres nærværende teoriafsnit kun om de 
teoretiske forhold der gør sig gældende i produktionsdelen.

I den diskursive praksis dimension specificeres processerne omkring produk-
tion ved at undersøge hvordan en tekst trækker på diskurser og hvordan 
diskurserne kombineres (ibid, 79). Et af de bærende elementer i den diskur-
sive praksis er interdiskursivitet. Interdiskursivitet kaldes også konstituerende 
intertekstualitet og henviser til at tekster skabes af elementer fra forskellige 
diskurser. Det handler om, hvordan konkrete tekster trækker på tidligere be-
tydningsformationer og/eller blander forskellige diskurser på nye måder. Iføl-
ge Fairclough hænger høj interdiskursivitet sammen med forandring, mens 
ringe interdiskursivitet tyder på reproduktion af det bestående (ibid, 94). På 
den måde kan analysen belyse, om den politiske kommunikation inden for 
et givent felt reproduceres eller forandres (ibid, 144). Der sker ikke sjældent, 
at politikere forsøger at ændre et kritisk spørgsmål til en anden betydnings-

INTRODUKTION  |  TEORI  |  METODE  |  ANALYSE  |  DISKUSSION  |  KONKLUSION  | OUTRO   



/12119

formation gennem interdiskursivitet. Dette forsøg indledes som oftest med 
en retorisk undvigemanøvre, der efterfølgende muliggør italesættelsen af en 
mere ønskværdig politisk virkelighed. Disse retoriske undvigemanøvrer ana-
lyseres gennem forskydningsteori. Forskydning er overordnet beskrevet en 
metode til at bryde et spørgsmålet op således, at producenten kan samle de 
forskellige fragmenter af spørgsmålet og konstruere et svar, der centrerer sig 
om samme emne, men med baggrund i et nyt perspektiv og en ny diskursiv 
virkelighed, så svaret ikke længere er et reelt svar på spørgsmålet. Dette 
kommunikationsgreb er således tæt forbundet med interdiskursivitet som 
disciplin og uddybes i det følgende.

Forskydning er et journalistisk begreb, der beskriver en type svar, der befin-
der sig i spændingsfeltet mellem svar og ikke-svar. Det er altså ikke et klart 
svar på et givent spørgsmål, ej heller en afvisning (Gabrielsen, Jønch-Clau-
sen, & Pontoppidan, 2011:113). Der er snarere tale om en strategisk omgåelse 
af et kritisk spørgsmål, som ændrer svarets præmis i selve svaret. Der er ofte 
tale om nogle forholdsvis lange svar, som slører fokus og muliggør en situa-
tions- eller virkelighedsforskydning, der skaber et nyt diskursivt rum. Analy-
sen benytter tre forskellige former for forskydning: Aktørforskydning, hvor 
producenten (her politikeren) flytter opmærksomheden fra en person eller 
gruppe til en anden. Tidsforskydning, hvor politikeren ændrer tidsdimensio-
nen, typisk fra fejl i fortiden til målsætninger i fremtiden. Eller fra fejl her og nu 
til de forberedelser og intentioner, der ligger bag projektet - altså i fortiden. 
Den sidste forskydningsform, der er anvendelig for analysen er niveaufor-
skydning, der veksler mellem det konkrete og det abstrakte. Hvis et kritisk 
spørgsmål eksempelvis handler om en konkret problematisk effekt, kan det 
forskydes gennem et ”det sagen i virkeligheden handler om” til at fremstå 
som et prisværdigt ideologisk motiv (ibid, 126). Forskydninger benyttes altså 
strategisk som følge af et ønske fra afsenderen om at redefinere situationen 
og italesætte virkeligheden på nye måder gennem andre diskurser. 

Forskydning stiller sig på skuldrene af den klassiske retoriske lære om topik, 
der uden væsentlig tab af betydning kan oversættes til betragtningssted el-
ler perspektiv (ibid, 116). Netop betragtningssteder og perspektiver er tæt 
beslægtet med grundelementer i den gængse diskursforståelse. Vi ser derfor 
forskydning som et analyseredskab, der kan støtte op om, ikke kun hvilken 
italesættelse, der benyttes i en given kontekst, men også hvordan afsenderen 
kan bevæge sig fra en diskurs til en anden. Omdrejningspunktet i den dis-
kursive praksis er netop at producenten kan italesætte det samme emne på 
flere måder og derved konstruerer en gunstig virkelighed med henblik på at 
opnå legitimitet og en øget vælgertilslutning. Samspillet mellem forskydning 
og diskursiv praksis kan altså ’afsløre’, hvordan nogle ’virkeligheder’ forties 
og andre fremhæves – bedre kendt som diskursiv lukning (citeret i Cheney, 
2004:259).
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Social praksis niveau
Formålet med at analysere den sociale praksis er ifølge Fairclough at speci-
ficere 

”the nature of the social practice of which the discourse practice is a part, which is the 
basis for explaining why the discourse practice is as it is: and the effects of the discourse 
practice upon the social practice” (ibid, 327).

Efter en analyse af den kommunikative begivenhed som tekst og som diskur-
siv praksis, skal det sidste niveau bidrage med at placere tekst og diskursiv 
praksis i forhold til den bredere sociale praksis, de begge er en del af (Phillips 
& Winther Jørgensen, 1999:98). Det indebærer, at man afdækker relationerne 
mellem den diskursive praksis og den diskursorden, som den indgår i. Her 
skal man gøre sig overvejelser om ”hvorvidt den diskursive praksis reprodu-
cerer eller omstrukturerer den eksisterende diskursorden, og hvilke konse-
kvenser det har for den bredere sociale praksis” (ibid, 82). I analysen af dette 
aspekt er diskursanalysen ikke tilstrækkelig. Fairclough anbefaler derfor, at 
man inddrager anden relevant teori, hvilket præsenteres i analysen af den 
sociale praksis.

2.2 Leadership

Forskningen og litteraturen inden for leadership er omfattende og vi tilstræ-
ber ikke at have en udtømmende teoretisk gennemgang af feltet, men vil 
i stedet fokusere på de forståelser af leadership, som relaterer sig til den 
meningsskabelse der foregår igennem kommunikation og som derfor kan 
fungere som analyseredskab til at belyse afhandlingens problemstilling. Lit-
teraturen er domineret af den traditionelle, funktionalistiske tilgang til lea-
dership, hvor fokus er på lederen og dennes egenskaber, frem for hvordan 
lederen skaber mening hos followers. Nogle forskere mener, at fascinationen 
af lederens persona stadig er tydelig i leadership-litteraturen, eksempelvis 
når organisationer står over for forandringer med stor usikkerhed (Tourish, 
2008:524). I stedet kan fokus rettes mod followers, der ikke kun følger lede-
ren, men også er medskaber af den mening, der gør forandringen relevant.  

2.2.1 Transformational leadership
Transformational leadership har domineret feltet siden 1980’erne (Parry & 
Jackson, 2008). Hovedfokus er på vigtigheden i, at ledere fremstår som ka-
rismatiske, visionære og tilnærmelsesvis mirakelmagere, der ifølge House & 
Baetz  har markant og ekstraordinær indflydelse på followers i kraft af deres 
personlige færdigheder (Tourish, 2008) for på den måde at lede followers i 
den retning, lederen ønsker. Derved forstås leadership som en envejsproces, 
hvor magtfulde agenter (ledere) udøver kontrol over og indflydelse på for-
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holdsvis passive subjekter (followers) (ibid, 3). Denne forståelse af leadership 
har mødt kritik, især fra de teoretikere der ser leadership som det at skabe 
mening. Her vil ledere og followers ofte have modstridende fortolkninger, 
der kan påvirke meningsdannelsen og dermed skabe en usikker, flertydig og 
anfægtet proces (ibid). 

2.2.2 Alternative tilgange til leadership
Leadershipforskere inden for det socialkonstruktivistiske paradigme afviser 
opfattelsen af leadership som transformational, da den konstruktivistiske 
forståelse af kommunikation, som en interaktionel meningsskabelseproces 
ikke er forenelig med den traditionelle forståelse af kommunikation som en 
envejsproces. Leadershipforskeren Gail Fairhurst forsøger at udfordre den 
transformationelle tilgang, ved at se leadership som et diskursivt fænomen 
og som noget der konstrueres mellem leder og follower. Hun anerkender 
derved followernes rolle i skabelsen af organisatoriske systemer (ibid, 526). 
Followers kan forstås som dem, lederen ønsker at skabe mening med, og 
Fairhurst er derfor særlig relevant for afhandlingens problemfelt, da vælger-
ne kan betegnes som followers, som skal overbevises og som er med til at 
skabe systemer og mening. I forlængelse heraf anvendes Fairhurst og Barge 
(2008) definition af leadership som: 

”a co-created, performative, contextual, and attributional process where the ideas arti-
culated in talk or action are recognized by others as progressing tasks that are important 
to them” (Fairhurst & Barge, 2008:232). 

Denne forståelse af leadership-begrebet har en række væsentlige konse-
kvenser for afhandlingens syn på kommunikation som meningsskabende, 
hvoraf der i det følgende fremhæves tre centrale: 

For det første betyder det, at det ikke kun er lederen, der skaber leaders-
hip-processen. I stedet ser man leadership som et relationelt fænomen, hvor 
follower og leader i fællesskab skaber mening med bestemte virkeligheds-
forståelser. Når mening skabes i fællesskab, kan politikerne ikke dominere 
meningsdannelsen uden at tage udgangspunkt i vælgerne. På den måde bli-
ver vælgerne en aktiv medskaber af den virkelighedsforståelse, politikeren 
ønsker at skabe mening omkring, fordi followeren ”udnævner” lederen til at 
lede mod et fælles mål.   

For det andet må leadership som fænomen forstås som en konstant igang-
værende proces, som hele tiden er til stede mellem aktørerne i leadership-
interaktionen. Leadership er afhængig af konteksten, dvs. at politikerne ek-
sempelvis skaber mening på baggrund af den kontekst de selv og vælgerne 
er en del af og derfor fortolker og forstår ud fra. Samtidig kan man med 
leadership også forsøge at styre konteksten ved at fremhæve eller under-
minere bestemte elementer, som kan understøtte den mening som ønskes 

INTRODUKTION  |  TEORI  |  METODE  |  ANALYSE  |  DISKUSSION  |  KONKLUSION  | OUTRO   



/12122

skabt. Dermed kan leadership ifølge Smircich & Morgan (1982) forstås som  
”a phenomenon [which] is identifiable within its wider context as a form of 
actions that seeks to shape its context” (Smircich & Morgan, 1982:261). 

For det tredje spiller sproget ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt en 
vigtig rolle i opbyggelsen, vedligeholdelsen og udviklingen af den sociale 
virkelighed. Det kan derfor argumenteres, at kommunikation er leadership, 
og at sprog og diskurser konstruerer den måde hvorpå leadership udøves 
(Barge, 2012; Fairhurst, 2011). Denne konsekvens understøtter dermed valget 
af diskursanalyse som analyseredskab og viser relevansen ved framing, som 
introduceres i det følgende afsnit.

2.2.3 Framing 
De tre ovenstående konsekvenser ved forståelsen af leadership ud fra 
Fairhurst og Barges (2008) definition giver et begrebsapparat til at forstå 
kommunikation og meningsdannelse ud fra. Et andet begreb er framing, som 
Fairhurst (2011) introducerer som et værdifuldt redskab, når bestemte me-
ningsdannelser skal opnå forrang frem for andre. 

Når sprog ses som værende et afgørende element i meningsskabelsen, bi-
drager framing med en ekstra dimension på kommunikationen. Framing kan 
bidrage til at skabe fælles mening i en given situation og dermed være med 
til at forme virkeligheden. Skal vi bevæge os mod en definition, handler fra-
ming om at lede én bestemt mening frem for andre og der er derved et fo-
kus på at lære, hvordan mening håndteres (Fairhurst, 2011). Lederen kan ikke 
styre eller ændre begivenheder, men kan i stedet forsøge at kontrollere den 
kontekst, begivenheden forstås ud fra. Framing er dermed, når vi aktivt for-
søger at konstruere virkeligheden på en bestemt måde ved at anvende nogle 
fortolkninger frem for andre, så den ønskede mening får forrang over andre 
og dermed bliver den hegemoniske opfattelse af virkeligheden:

”…framing involves the ability to shape the meaning of a subject — usually the situation 
at hand — to judge its character and significance through the meanings we include and 
exclude, as well as those we emphasize when communicating” (ibid, 3).

Ikke mindst som politiker er det anvendeligt, da man gennem framing kan 
skabe rammer for fortolkning (frames), der er til egen fordel og som kan un-
derstøtte egen politik. Evnen til at lede mening kaldes dermed framing, hvor-
med ledere der er dygtige til dette bliver menings- eller betydningsledere. 

I forlængelse af forståelsen af framing som en kompetence, er O’Keefes Mes-
sage Design Logic relevant (citeret i Fairhurst, 2011), da hendes tre forståelser 
af kommunikation giver muligheder for at arbejde sig mod et højere bevidst-
hedsniveau i forståelsen af kommunikation, hvorfor man kan blive bedre til 
at frame. Message Design Logic er tre forståelser, der afgør hvilke forudsæt-
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ninger man som kommunikatør har for at producere og fortolke budskaber 
(Fairhurst, 2011:15). De tre stile i O’Keefes forskning er expressive, conventio-
nal og strategic3. Expressive er den mest simple form af Message Design Lo-
gic og går ud på, at afsenderen af kommunikationsbudskaber har som formål 
at udtrykke sig selv uafhængig af de fleste normer og forventninger til kom-
munikation. Dette medfører, at expressive kommunikatører eksempelvis ikke 
har det høflighedsfilter, som de fleste ubevidst lader deres kommunikation 
løbe igennem. Conventional følger de uskrevne regler for kommunikation og 
gør generelt det, der forventes i situationen. Den sidste forståelse er Strate-
gic, hvor producenten ser kommunikation som et magtfuldt værktøj, der kan 
bruges til at skabe situationer og forhandle om mening (ibid, 19). 

Hvis en given leder ønsker at dygtiggøre sig inden for den kompetence lea-
dership forstås som, er det nødvendigt at kende begreberne cultural Dis-
course og mentale modeller, som former grundlaget for framing, da det er 
den virkelighedsforståelse som både afsender og modtager har og som der-
for danner grundlaget for meningsdannelsen, hvorfor begreberne i det føl-
gende uddybes yderligere. 

Cultural Discourse
Fairhurst opererer med begrebet cultural Discourse, der defineres som tan-
kesystemer baseret inden for bestemte tidsperioder med deres egen ling-
vistiske værktøjskasse (ibid, 35). Begrebet er lånt fra Foucaults forståelse 
af Diskurs som et medie til at overføre kulturen til det enkelte individ (ibid, 
32) og er dermed det fælles grundlag for forståelsen af virkeligheden, som 
medlemmer af en bestemt kultur deler (ibid, 33). På den måde danner cultu-
ral Discourse rammen om den praksis, hvori kommunikationen fortolkes ud 
fra, ligesom indholdet i kommunikationen stammer fra en bestemt cultural 
Discourse. I en politisk kontekst betyder det, at vælgerne forstår politiker-
nes kommunikationen ud fra deres egen cultural Discourse samtidig med at 
indholdet i kommunikationen formuleres på baggrund af politikernes cultu-
ral Discourse. Det er derfor interessant at undersøge om disse to grundlag 
for kommunikation er ens og dermed danner rammen om meningsdannelse. 
Cultural Discourses er dynamiske og ændrer sig i takt med den historiske 
udvikling og danner en ramme om, hvordan man taler om virkeligheden in-
den for en bestemt kultur (ibid, 34) Derfor kan rammen for meningsdannelse 
skifte i takt med at samfundet udvikler sig. Cultural Discourse er dermed 
ophavet for individets kommunikation, mens indholdet reguleres igennem 
mentale modeller, der er et andet framing-begreb. 

Mentale modeller
Mentale modeller beskrives som billeder i vores bevidsthed af såvel os selv 
og andre folk som begivenheder (ibid, 43). De bygger på tidligere erfaringer 
og hjælper os samtidig med at skabe en forestilling om, hvad vi kan forvente 
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i bestemte situationer. Fairhurst trækker på Peter Senges beskrivelse af men-
tale modeller som værende: 

”deeply held images of how the world works and how we expect it to work in the future” 
(citeret i Fairhurst, 2011:42).

Mentale modeller er dermed en del af vores bevidsthed og er med til at orga-
nisere vores tanker, samtidig med at de hjælper os, når vi skal forstå og huske 
nødvendige informationer (Fairhurst, 2011:47-48). 

Til hverdag anvendes modellerne ubevidst, men når lederens kommunikatio-
nen foregår på et mere strategisk niveau, er det for afsender et bevidst valg, 
hvilke mentale modeller der trækkes på. Når Fairhurst introducerer mentale 
modeller under framing-kompetencerne, er det fordi sproget kan anvendes 
til at trække på bestemte billeder af, hvordan verden opfattes, for at under-
støtte en bestemt virkelighedsudlægning.  

Et aspekt af leadership, som Fairhurst også præsenterer i sin framing-teo-
ri og som kan bruges, når lederen vil udvikle sine framing-kompetencer er 
begrebet priming, der ligeledes beskæftiger sig med mentale modeller og 
tankesystemer i hjernen. Priming betyder oversat til dansk at forberede og 
er hentet fra psykologien, hvor det betyder, at dele af korttids- og langtids-
hukommelsen kan aktiveres for at udløse en bestemt handling eller kom-
munikation (ibid, 64). Skal begrebet oversættes til leadership-anvendelsen, 
kan det beskrives som lederens arbejde med at træne sin hjerne til at være 
forudindstillet til spontan kommunikation. Priming er en måde at forberede 
sin bevidste hjerne til en ubevidst, spontan men stadig strategisk præstation 
(ibid, 66). Priming er dermed en måde at træne og forbedre sin framing ved 
at forberede underbevidstheden på at vælge og fortolke ny information, ved 
at bruge de mentale modeller som et referencepunkt (ibid, 67). 

Framing og priming har derfor en stor betydning for meningsdannelsen, 
hvorfor leadership i høj grad inkluderer netop disse to færdigheder. Afhand-
lingens genstandsfelt  - politisk kommunikation – handler i høj grad om at 
skabe mening hos vælgerne. Det er derfor interessant at se på politikernes 
kommunikation ud fra en leadership-vinkel.
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3 Metode

Vi ved ikke, om vi ved 
noget, hvis vi ikke ved, 

hvordan den pågældende 
viden er skabt

Ankersborg, 2011
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Målet med afhandlingen er at komme frem til analyseresultater, der kan be-
svare problemformuleringen og de to tilhørende underspørgsmål. For at 
komme frem til analyseresultater, er det nødvendigt at redegøre for afhand-
lingens metode, der danner rammerne for, hvordan den viden om problem-
feltet der skabes i afhandlingen er konstrueret.  

Begrebet metode benyttes som samlebetegnelse for de forskellige discipli-
ner i metodelæren, så som datakonstruktionsformer, analysetilgang og me-
toderefleksion. Der er altså både tale om konkrete valg af forskellige typer 
data og abstrakte principper om metoders anvendelsesmuligheder og be-
grænsninger (Ankersborg, 2011:69). Metoden struktureres  som følger i 
figur 2: 

Figur 2 (Kilde: egen produktion)
 

3.1 Videnskabsteori

Denne afhandlings genstandsfelt forstås ikke som en objektiv størrelse, 
der eksisterer uafhængigt af erkendelsen af den (Mik-Meyer & Justesen, 
2010:18,13). Derimod ses genstandsfeltet som konstrueret gennem sociale 
processer, hvor forventninger til og baggrunde for politisk kommunikation er 
frembragt igennem menneskers tænkning, sprog og sociale praksisser (Col-
lin, 2003:11; Mik-Meyer & Justesen, 2010:13). Formålet med afhandlingen er 
dermed at iagttage vælgernes og politikernes sociale virkelighed i en konkret 
sammenhæng, for at beskrive kompleksiteten og flertydigheden omkring til-
blivelsen af fænomenet politisk kommunikation med så mange facetter som 
muligt (Mik-Meyer & Justesen, 2010:13). Derved opnås indsigt i de forkla-
ringsvariabler, der danner grundlaget for de forventninger, der eksisterer til 
politisk kommunikation. Afhandlingen tager, på baggrund af ovenstående, 
udgangspunkt i et konstruktivistisk perspektiv, som i det følgende uddybes.  

3.1.1 Konstruktivisme
Konstruktivisme er en betegnelse, der dækker bredt. Fælles for de forskel-
lige konstruktivistiske perspektiver er, at de bygger på en formodning om, at 
”vores erkendelse af verden i en eller anden forstand er konstruktioner af vir-
keligheden” (Mik-Meyer & Justesen, 2010:27). Konstruktivismen adskiller sig 
derfor fra realismens påstande om, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af 
vores erkendelse af den, og at denne erkendelse er en nøjagtig gengivelse 
(Collin, 2003:13).  I stedet er målet både at observere, hvordan virkeligheden 
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løbende konstrueres og at tilvejebringe det, der opfattes som godtaget vi-
den om genstandsfeltet (Mik-Meyer & Justesen, 2010:14). Dette forstås som 
den kollektive accept af, at noget frem for andet anses som viden, da vi som 
konstruktivister afviser muligheden for at finde frem til en objektiv og sand 
erkendelse. 

Inden for konstruktivismen er der flere opfattelser af hvem eller hvad der 
konstruerer virkeligheden (Mik-Meyer & Justesen, 2010:27). Eksempelvis 
mener Foucault, at abstrakte størrelser som epistemer og diskurser har den 
afgørende rolle i konstruktionen af virkeligheden (Mik-Meyer & Justesen, 
2010:28), hvorimod andre som Berger og Luckmann tillægger mennesket 
en rolle som konstruktør af den fælles virkelighed igennem sociale processer 
i den daglige interaktion (Mik-Meyer & Justesen, 2010:27). Menneskets rolle 
understøttes af begrebet socialkonstruktivisme, der blandt andet anvendes 
af Berger og Luckmann (1991) i bogen ”The Social Construction of Reality” 
(Luckmann & Berger, 1991). Begrebet tydeliggør, hvordan konstruktionen af 
virkeligheden sker blandt mennesker, der anses som sociale individer (Mik-
Meyer & Justesen, 2010:27). Her er det værd at understrege, at disse individer 
ikke hver især har sin egen private sandhed og opfattelse af verden, men at 
verden derimod er kollektivt konstrueret og udgør konteksten, som individet 
referer til (Mik-Meyer & Justesen, 2010:28). 

Vi læner os, gennem brugen af Fairclough, op ad Berger og Luckmanns in-
teraktionelle syn på menneskets mulighed som værende drivkraft i forandrin-
gen af sociale strukturer (Järvinen & Mik-Meyer, 2005:13). Såvel Fairclough 
som Berger og Luckmann ser diskurser som både konstituerende for, men 
også konstitueret af, menneskelig handlen og interesserer sig dermed for, 
hvordan samfundets institutioner opretholdes og forandres gennem men-
neskers sprog og daglige praksisser (Luckmann & Berger, 1990:53; Phillips & 
Winther Jørgensen, 1999:74).  

At arbejde inden for det konstruktivistiske perspektiv forudsætter en bevidst-
hed om, at de konstruktioner af virkeligheden der findes, kunne have set an-
derledes ud, fordi de er historisk og socialt betingede (Mik-Meyer & Justesen, 
2010:28). Når vi i denne afhandling undersøger den politiske kommunikation 
og forventningerne til denne, er vi dermed bevidste om, at den forståelse af 
virkeligheden som henholdsvis befolkningen og politikerne har, er betinget 
af den kontekst, de er en del af, og under andre omstændigheder derfor kun-
ne have været anderledes. Disse variationer i sociale virkelighedsopfattelser 
frembringes ifølge Collin af sproget (Collin, 2003:18). Sproget forstås både 
som forudsætning for tænkning, men også som en form for social handling 
(Rasborg, 2008:351), og på den måde konstrueres virkeligheden gennem de 
begreber, man beskriver den med, og sproget bliver dermed nøglen til at 
forstå baggrunden for den menneskelige tænkning om virkeligheden (Collin, 
2003:18). I denne afhandling vil vi, ved at undersøge hvordan virkeligheden 
italesættes eller omtales i sociale fællesskaber, få øget indsigt i baggrunden 
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for politikernes nuværende kommunikation og vælgernes forventninger til 
denne, samt hvilke konsekvenser og muligheder det fører med sig.

3.2 Forskningsdesign

Et forskningsdesign er betegnelsen for den kombination af fremgangsmå-
der, forskeren betjener sig af til den pågældende dataindsamling (Andersen, 
1990:113). Det er projektets formål og problemstilling, der afgør, hvilken type 
af forskningsdesign der er bedst egnet til at producere valide data med hen-
blik på at danne rammen om den mest retvisende konklusion (Andersen, 
1990:113). 

I forlængelse af problemstillingens styring af forskningsdesignet, anvender 
vi både en tematisk analyse og en multimetodologisk tilgang. Den tematiske 
analyse bevirker, at de enkelte tekster læses med baggrund i undersøgel-
sesinteressen. Et sådan tematisk valg medfører samtidig, at vi ikke forholder 
os fuldstændig åbne og neutrale over for det empiriske materiale, men har 
afgrænset undersøgelsen ved at udvælge og analysere teksterne med ud-
gangspunkt i problemformuleringen. 

Den multimetodologiske tilgang kommer først og fremmest til udtryk ved, 
at afhandlingens primære empiri blander en kvantitativ spørgeskemaunder-
søgelse og en kvalitativ fokusgruppeundersøgelse. Denne multimetode er 
netop opstået, som en reaktion på de begrænsninger en ren kvalitativ el-
ler kvantitativ forskning indeholder, og en sådan tilgang betragtes i dag af 
mange som et legitimt alternativ til disse to selvstændige traditioner (Doyle, 
Brady, & Byrne, 2009:175). At bruge mere end én metode til at belyse det 
samme fænomen har forskellige betegnelser som konvergent metodologi, 
multimetoder, konvergent validering, eller triangulering. Vi benytter benæv-
nelsen triangulering i denne afhandling. Denzin definerer triangulering som 
”en kombination af metodologier, der bruges ved undersøgelser af samme 
fænomen” (Kruuse, 1996:43). Når en sådan tilgang benyttes, er det ifølge 
flere forskere vigtigt at være opmærksom på, at: ’triangulation is an impor-
tant research strategy but should be approached with reason and sound 
judgement’ (Patton, 2002). Der findes altså en række forholdsregler man bør 
tage sig, når man arbejder med triangulering og ”mixed methods” generelt. 
Helt overordnet betragtet er der en filosofisk strid om emnet. Metodologiske 
purister mener, at forskere altid bør arbejde inden for enten et kvalitativt el-
ler et kvantitativt paradigme. Der hersker med andre ord en videnskabelig 
dikotomi, der opdeler metode i positivistiske og ikke-positivistiske tilgange 
(Doyle, Brady, & Byrne, 2009:183). Omvendt ser vi en voksende accept af 
triangulering både i praktisk og teoretisk forskning (Jordan, 2010: 40), og 
vi mener her, i tråd med forskere der anvender triangulering, at en rationel 
tilgang til pragmatisme i forskningsarbejder kan generere flere fordele end 
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ulemper. Eksempelvis kan vi ved at belyse afhandlingens genstandsfelt gen-
nem forskellige metodiske vinkler øge validiteten af undersøgelsen. Herud-
over kan fordelene ved én metode imødegå svaghederne i en anden, ved at 
bruge begge i samme undersøgelse, hvilket sikrer stærkere konklusioner. Der 
er altså fokus på en helhedsforståelse af genstandsfeltet med henblik på at 
danne grundlag for et mere komplet billede af fænomenet for derved at øge 
tilliden til resultaterne (Kruuse, 1996:46).

Med baggrund i afhandlingens metodiske tilgang, det komplekse genstands-
felt samt den voksende accept af de multimetodologiske anvendelsesmulig-
heder betragter vi følgeligt brugen af metodetriangulering som et legitimt 
værktøj. Denne legitimitet eksisterer dog udelukkende under forudsætning 
af, at undersøgelsen præges af en høj grad af refleksion og grundighed i det 
analytiske såvel som metodiske arbejde.

3.3 Analysetilgang

I følgende afsnit beskriver vi den måde, vi analyserer problemformuleringen 
på. Analysetilgangen beskriver dermed, hvordan litteratur og empiri mødes 
i analysen og samtidig er konsekvenser af problemformuleringens udform-
ning. Det følgende afsnit opstilles med udgangspunkt i problemformulerin-
gen og de tilhørende underspørgsmål.

Problemformuleringen besvares gennem analysen. De to underspørgsmål 
understøtter og uddyber i de enkelte analysedele problemformuleringens 
fokus. De to underspørgsmåls gennemgås indledningsvis for til sidst at ty-
deliggøre, hvordan disse underspørgsmål underbygger konklusionen i pro-
blemformuleringen.

Underspørgsmål 1 (U1): Hvad karakteriserer spændingsfeltet mellem regeringens kom-
munikation af dagpenge- og skattereformen og vælgernes forventninger til kommuni-
kationen

Spændingsfeltet mellem den aktuelle politiske kommunikation og vælgernes 
forventninger til denne belyses gennem Faircloughs kritiske diskursanalyse, 
hvilket benævnes analysedel 1. Som nævnt i teoriafsnittet, anvendes Fairc-
loughs tre-dimensionelle model som metodisk ramme om besvarelsen af U1. 
Den tekstuelle dimension tager udgangspunkt i et udvalg af politiske tekster, 
der har til formål at afdække de konkrete teksters egenskaber for igen at 
kunne fremhæve eventuelle tendenser i politikernes lingvistiske virkemidler. 
Den diskursive og sociale praksis, der udgør de to ydre dimensioner omkring 
den tekstuelle dimension, opsplittes i en ”vælgeranalyse” og en ”politikerana-
lyse”. Den diskursive praksis belyser først de diskursive produktionsforhold 
i de samme tekster som den tekstuelle dimension behandler. Dette udføres 
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med udgangspunkt i Gabrielsen, Jønch-Clausen og Pontoppidans forskyd-
ningsteori (Gabrielsen, Jønch-Clausen, & Pontoppidan, 2011). Dernæst be-
handles konsumptionsforholdene ved at undersøge vælgernes forståelse af 
samme tekster for at belyse, hvorvidt den producerede diskursive virkelighed 
opfattes troværdigt. Denne vælgeranalyse undersøges gennem fokusgrup-
peinterview. Herved redegøres for, om politikerne gennem sproget formår at 
skabe eller opretholde ulige magtrelationer til vælgerne. Tilsvarende opdeles 
den sociale praksis i henholdsvis politikernes sociale praksis og vælgernes 
sociale praksis, for at afdække om politikerne kommunikerer ud fra samme 
virkelighed som vælgerne befinder sig i. Der er her fokus på de kulturelle 
strømninger og institutionaliseringer, der bør kommunikeres ud fra, såfremt 
afsender skal fremstå tidssvarende og troværdigt. Vælgernes sociale praksis 
understøttes af primær empiri i form af både fokusgruppe- og spørgeske-
maresultater. Desuden suppleres analysen med eksisterende forskning i form 
af filosof Andrew Potters forskning i autenticitet og vælgeradfærdsforsker 
Sigge Winther Nielsens problematisering af det nuværende politiske para-
digme (Winther Nielsen, 2012b).

En opsummering af den konkrete anvendelse af den tredimensionelle model 
kan opstilles som følger: Den tekstuelle dimension analyserer, hvad den kon-
krete sproglige opbygning i kommunikationen karakteriseres af. Den diskur-
sive praksis har til formål at belyse, hvordan kommunikationen produceres 
og konsumeres. Og den sociale praksis giver kvalificerede bud på, hvorfor 
kommunikationen produceres (af politikerne) og konsumeres (af vælgerne), 
som den gør.

Underspørgsmål 2 (U2): Hvordan kan en inddragelse af moderne leadership-litteratur op-
timere politiske lederes troværdighed i et samfund under konstant forandring?

U2 besvares i analysedel 2. Her bevæger vi os væk fra den konkrete diskurs-
analyse som ramme, og med baggrund i resultaterne fra Faircloughs kritiske 
diskursanalyse foretager vi en bredere analyse af effektiv kommunikation un-
der forandringsledelse gennem anvendelse af teori fra leadershiplitteraturen. 
Vi betragter især Gail Fairhurst og hendes fokus på kommunikationsledelse 
som anvendeligt i relation til at problematisere de omskiftelige kommunika-
tionskrav til forandringsledere. For at belyse hvorvidt politikernes kommu-
nikation fremstår tidssvarende, og dermed effektiv, sammenholdes resulta-
terne fra diskursanalysen med tre delelementer af Fairhursts teori; follower, 
kontekst og sprog/kommunikation. Disse begreber er anvendelige teoretiske 
redskaber, når en afsender forsøger at lede mening og skabe konsensus om-
kring et givent budskab. Herunder introduceres O’Keefe’s Message Design 
Logic, der sætter fokus på, hvordan en afsender kommunikerer ud fra sin 
egen forståelse af, hvad kommunikationen er. Mere specifikt betragter vi de 
konsekvenser afsenderens kommunikationsforståelse har for at opnå den 
ønskede accept eller forandring hos modtagerne. Desuden understøttes be-
handlingen af U2 af både sekundær empiri i form af eksisterende målinger 
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af politikernes popularitet og troværdighed samt primær empiri i form af 
afhandlingens uddybende spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeun-
dersøgelser.

Nedenstående model (figur 3) illustrerer, hvordan analysen splittes op for at 
afdække relevante karakteristika i spændingsfeltet mellem aktuel kommuni-
kation og forståelsen/accepten af denne, samt hvordan analysedel 2 placeres 
i den samlede analyse. 
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Figur: 3 (Kilde: egen produktion)
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Problemformulering: Hvilke kommunikative udfordringer står regeringen over for i for-
bindelse med at fremstå troværdigt i deres formidling af de aktuelle socialøkonomiske 
reformer?

De to underspørgsmål er med til at understøtte afhandlingens konklusio-
ner til problemformuleringen. U1 redegør for spændingsfeltet mellem den 
politiske kommunikation og vælgernes forventninger og kommer samtidig 
med kvalificerede bud på, hvorfor spændingsfeltet karakteriseres, som det 
gør. Denne karakteristik har betydning for, hvilke kommunikationsstrategi-
ske udfordringer regeringen står over for, der udgør første del af analysen. 
Tilsvarende problematiserer og diskuterer U2 denne karakteristik i en lea-
dership-optik med fokus på at opbygge en troværdig politisk profil gennem 
sproget, hvilket har til formål at få politikerne til at fremstå troværdigt i deres 
formidling af de aktuelle socialøkonomiske reformer, der udgør sidste halvdel 
af analysen. Herved besvares problemformuleringen gennem de to under-
spørgsmål, og der dannes grobund for kvalificerede løsningsforslag til den 
fremadrettede politiske kommunikation. Kvaliteten af problemformulerin-
gens besvarelse uddybes og problematiseres i afhandlingens diskussions- og 
perspektiveringsafsnit, hvor der perspektiveres til andre tilgange til at belyse 
politisk troværdighed, for at relativere vores tilgang og udfolde kompleksite-
ten i afhandlingens fokus og afgrænsning.

3.4 Diskussion og udvælgelse af empiri

Nærværende afsnit har til formål at redegøre for de overvejelser og tilgange 
til datakonstruktion, der relaterer sig til afhandlingens primære og sekun-
dære empiri samt en diskussion af empiriens styrker og svagheder. 

Da afhandlingens problemformulering kredser sig om spændingsfeltet mel-
lem politisk kommunikation og vælgernes forventninger til netop denne, fin-
der vi det anvendeligt både at gøre brug af primær og sekundær empiri. Den 
primære empiri belyser vælgernes forventninger til og opfattelse af politiker-
nes kommunikation, og den sekundære empiri benyttes for at kunne analy-
sere den konkrete kommunikation i et teoretisk perspektiv. 

3.4.1 Primær empiri
Den primære empiri er delt op i to undergrupper: Spørgeskemaundersøgel-
sen, der har til formål at kvantificere befolkningens umiddelbare forståelse 
af - og forventninger til den politiske kommunikation, samt fokusgrupper, der 
giver et uddybende kvalitativt svar på, hvorfor spørgeskemabesvarelserne 
falder ud, som de gør. På den måde belyser spørgeskemaundersøgelsen de 
forventninger og utilfredsheder, der eventuelt hersker blandt vælgerne, mens 
fokusgrupperne følger op på resultaterne ved at kvalificere forklaringerne 
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på mønstrene i spørgeskemadata (Morgan, 1997:27). Derved skal spørgeske-
maet tilnærmelsesvis forstås som en ”forundersøgelse”, der ligger til grund 
for fokusgruppen. Der trækkes dog stadig løbende på resultaterne af under-
søgelsen igennem analysen. 

Kvantitative data - spørgeskemaundersøgelse
I kultur- og samfundsvidenskaberne er det en udbredt fremgangsmåde at 
indsamle data ved brug af forskellige typer spørgeskemaer (Nielsen & Schme-
des, 2009). Et spørgeskema er i metodemæssig forstand kvantitativ. De ind-
samlede data bliver omsat i tal, så de efterfølgende kan fremlægges i enkle 
tabeller eller visualiseres i forskellige former for kurver, figurer og diagram-
mer (ibid).  Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at de bagvedliggende valg 
af undersøgelsens emne, forforståelsen af de involverede problemstillinger 
samt udpegningen af hvem undersøgelsen bør omfatte, er forbundet med 
kvalitative teoretiske overvejelser. Det samme gælder tolkningen af resulta-
terne og den afsluttende formidling og diskussion af de samlede resultater 
(ibid). Vi er derfor bevidste om, at selv en, på papiret, positivistisk undersø-
gelsesform ikke kan undslippe vores forforståelse og fortolkningsprocesser.

Spørgeskemaundersøgelsen bruges hovedsageligt som belæg for undersø-
gelsesinteressen, så problemstillingen ikke udelukkende opstår på baggrund 
af en fagprofessionel vurdering af effektiv kommunikation. Spørgeskemaet 
skal derfor sikre, at problemfeltet også møder undren blandt de danske væl-
gere som helhed. Desuden fungerer spørgeskemaet, jævnfør ovenstående, 
som en indledende undersøgelse af, hvilke strømninger og tendenser vi ser 
blandt vælgernes holdning til politisk kommunikation, der herefter danner 
rammen om, hvilke emner og spørgsmål, der måtte være relevante at få ud-
dybet i fokusgruppeundersøgelsen.

Repræsentativitet, validitet og reliabilitet 
I forsøget på at kvantificere værdier og holdninger opstår en række udfor-
dringer i forbindelse med validitet (gyldighed) og reliabilitet (pålidelighed). 
Dette er en relevant problemstilling, når vi beder respondenterne adskille 
egen politisk holdning fra deres holdning til politikernes kommunikation. 
Denne problemstilling imødekommes delvist, ved at spørgeskemaet er struk-
tureret og formuleret på en måde, der undlader at behandle partipolitik og 
enkeltpersoner, men derimod gør opmærksom på, at spørgsmålene omhand-
ler politisk kommunikation generelt, for netop at minimere forudindtagethed.
 
Som ovenstående indikerer vil det kræve en stor meta-kommunikationsfor-
ståelse og evne til at eksotisere - hvilket vil sige at betragte sig selv udefra 
- for at være i stand til at vurdere politisk kommunikation tilstræbt objektivt. 
Vi ser dog ikke en sådan kommunikationsforståelse som realistisk for vores 
respondenter, og formålet med spørgeskemaet er desuden, at få et kvantita-
tivt belæg for undersøgelsesinteressen fra den brede befolkning. 
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For at sikre så retvisende svar fra den enkelte respondent som muligt, er 
spørgeskemaet konstrueret på en måde; 

•	 der	generelt	tager	hensyn	til,	at	man	får	svar	som	man	spørger.	Dvs.	når	
man spørger på en bestemt måde, får man svar ud fra den formulering 
af spørgsmålet man vælger. I stedet forsøger vi at undgå ledende og luk-
kende  spørgsmål.

•	 der	 spørger	 ind	 til	 respondenternes	 alder,	 køn,	 uddannelsesniveau,	 bo-
pælsregion og politiske ståsted, for efterfølgende at kunne vurdere hvor 
heterogen og repræsentativ besvarelsen er.

•	 der	har	udtømmende	svarkategorier	ved	lukkede	spørgsmål.	Eksempelvis	
optræder ”ved ikke” og ”ønsker ikke at oplyse” løbende gennem spørge-
skemaet. Desuden brydes spørgeskemaets lukkede struktur, ved at inde-
holde en tekstboks på sidste side, hvor respondenten kan tilføje eventu-
elle kommentarer.

 (Andersen, 2005:219)

Kvantitative metoder som spørgeskemaer kræver klare overvejelser om, 
hvordan man sikrer en gyldig undersøgelse. Denne afhandlings spørgeske-
maet henvender sig en bred målgruppe i form af alle danskere med stem-
meret. Det er dog vigtigt at understrege, at betingelserne for produktionen 
af nærværende afhandling medvirker, at en fuldstændig repræsentativitet 
allerede på forhånd ikke vurderes mulig. Dog mener vi, at det er relevant at 
beskrive de parametre, der under optimale betingelser for datakonstruktion 
vil sandsynliggøre en repræsentativ og valid vidensproduktion. Hvis denne 
afhandling havde ubegrænsede ressourcer ville disse overvejelser sikre relia-
bilitet, validitet og repræsentativitet. 

Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse
Inden vi udsendte spørgeskemaet udformede vi en spørgeguide (bilag 2). 
Den er bygget op, så der inden besvarelse af spørgsmålene svares på per-
sonlige baggrundsoplysninger på respondenterne, der gør os i stand til at 
sortere besvarelserne. Efterfølgende spørges til vælgernes forventninger til 
politisk kommunikation, hvor der spørges til først vigtigheden i bestemte 
elementer og efterfølgende oplevelsen af disse elementer i den nuværende 
kommunikation. På den måde sikrer vi, at de store forskelle mellem vigtighed 
og oplevelse synliggøres, da det er her, der muligvis vil vise sig utilfredsheder 
med den aktuelle politiske kommunikation. Slutteligt beder vi respondenter-
ne vælge forskellige faktorer, der kan påvirke deres stemme til folketingsvalg. 

Spørgeskemaet er inden udsendelse præ-testet på en mindre gruppe, der i 
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sammensætning, så vidt muligt, afspejler den totalpopulation, vi ønsker at 
undersøge (Andersen, 2005:221). I denne proces har vi bedt testpersonerne 
kommentere på deres forståelse af spørgeskemaets opbygning, logik og for-
muleringer for at kunne rette eventuelle fejl og omformulere spørgsmål, der 
gav anledning til misforståelser. 

Spørgeskemaet er efterfølgende sendt ud gennem mail og Facebook til 1002 
respondenter, med et bortfald på 81 %, hvilket giver en besvarelse på 191 ske-
maer. Spørgeskemaet blev ikke besvaret af så repræsentativ en gruppe, som 
vi ønskede. Vi har forsøgt at imødekomme den manglende afspejling af den 
danske befolkningsgruppe ved at filtrere besvarelserne, så mindretalsseg-
menter belyses seperat. Forskellige filtreringer af alder, bopæl, uddannelses-
niveau og politisk interesse (bilag 3) viste de samme overordnede resultater, 
som hele respondentgruppen, og vi anvender derfor hovedkonklusionerne 
som belæg for opgavens undersøgelsesinteresse.  

Kvalitative data - fokusgruppe
For at belyse anden og tredje dimension i diskursanalysen anvender vi kva-
litative undersøgelser i form af fokusgrupper. Som konstruktivister er målet 
ikke at leve os ind i eller få adgang til de interviewedes livsverden (Mik-Meyer 
& Justesen, 2010:31,67). I stedet vil vi beskæftige os med, hvordan de itale-
sætter politisk kommunikation. Gennem beskrivelser og italesættelser har fo-
kusgrupperne bidraget med viden om afhandlingens genstandsfelt, og skal 
ikke ses som generaliserende eller validerende. 

I det følgende argumenteres for valget fokusgrupper som datakonstrukti-
onsmetode og fordele og ulemper ved denne metodetilgang diskuteres. Li-
geledes gør vi rede for de praktiske aspekter af gennemførelsen. 

Fokusgruppe
En fokusgruppe er kendetegnet ved at være en forskningsmetode, hvor en 
gruppe mennesker gennem interaktion producerer viden om et forskerbe-
stemt emne (Halkier, 2009:9). Med vores konstruktiviske ståsted er vi bevid-
ste om, at en fokusgruppe er en samproduktion mellem os og interviewper-
soner, hvor moderatorens rolle ikke er at kontrollere samtalen, men derimod 
at facilitere og muliggøre samtalen og den sociale interaktion i gruppen (Hal-
kier, 2009:49). En klar fordel ved anvendelsen af fokusgrupper er, at delta-
gerne kan kommentere og forhandle om hinanden beretninger og vurderin-
ger, hvilket gør dem anvendelige i forhold til at ”producere data om, hvordan 
sociale processer fører til bestemte indholdsmæssige fortolkninger” (Halkier, 
2009:10). Således adskiller fokusgruppen sig fra både individuelle og grup-
peinterviews, som udelukkende har udsagnene i fokus, ved at responden-
terne også forholder sig til hinanden og de øvrige deltageres udsagn (Halkier, 
2009:12-15; Mik-Meyer & Justesen, 2010:81). 
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Planlægning og gennemførelse af fokusgruppe

Der blev afholdt to fokusgrupper – en i Lille Skensved i nærheden af Køge 
og en i København. I fokusgruppen i Lille Skensved deltog tre mænd og to 
kvinder i alderen 18-63 år og i København deltog fire personer – tre mænd og 
en kvinde i alderen 27-30 år. 

Rekrutteringen til fokusgrupperne foregik ved at vi brugte vores sekundæ-
re netværk i form af venners venner. Vi brugte denne fremgangsmåde, da 
politisk kommunikation er svært tilgængeligt og grænser sig til personlige 
ideologiske overbevisninger, hvilket vanskeliggør rekrutteringsprocessen. 
Ved ikke at vælge egne relationer sikrer vi, at fokusgruppen foregår uden 
forventninger til respondenternes svar. 

Fokusgruppen afholdt i Region Sjælland sikrede en modvægt til spørgeske-
maets geografiske fordeling, da respondenterne her hovedsageligt var bosat 
i Region Hovedstaden. Fokusgrupperne er dog ikke anset som værende di-
rekte repræsentative.

Spørgeguiden blev udformet på baggrund af empiri og spørgeskemaresulta-
terne. Først blev afhandlingens fokus på politisk kommunikation introduceret 
for at skabe en ramme om fokusgruppens indhold. Dette blev gjort uden at 
italesætte det kritiske syn på kommunikationen, som danner rammen om 
analysen. Dermed forsøgte vi at undgå at påvirke deltagerne, så besvarel-
serne blev så oprigtige som muligt. Efterfølgende blev der vist fire klip fra 
empiriens tv-interview. Klippene blev vist med en kort introduktion af kon-
teksten, men uden yderlige introduktion til, hvad klippet omhandlede. Del-
tagerne blev efter hvert klip bedt om at fortælle deres umiddelbare mening 
om politikerens kommunikation. Efter klippene introduceredes deltagerne til 
spørgeskemaundersøgelsen resultater, hvor moderatoren spurgte ind til de 
elementer, blev fremhævet som værende mest vigtige af spørgeskemare-
spondenterne og hvorfor de troede det forholdt sig sådan. Efter deltagernes 
diskussion af dette fik de mulighed for at supplere, hvis de havde noget de 
brændte inde med at sige. 

Fokusgrupperne blev gennemført med diktafon og deltagerne fik lov at væl-
ge hvorvidt de ville være anonyme eller ej. Transskriberingen er efterfølgen-
de foretaget af moderator for fokusgruppen. Derved er det kvalitetssikret, 
bl.a. ved at moderator lettere kunne identificere stemmerne og tilsvarende 
kan transskriberingen indeholde detaljer omkring kropssprog, som ikke kan 
afkodes gennem lydoptagelsen alene. 

Afslutningsvis er det vigtigt at holde sig for øje, at der kan være en risiko for, 
at deltagerne forsøger at sige det, de tror moderator gerne ville høre. Dette 
kan vi ikke sikre os imod og er samtidig en betingelse i konstruktivistiske un-
dersøgelser, da udtalelser altid indgår i en social kontekst.
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3.4.2 Sekundær empiri – udvælgelse
Den sekundære empiri består af avisartikler og tv-interviews og har til for-
mål at belyse politikernes aktuelle politiske kommunikation. Afhandlingens 
problemfelt afgrænser sig til formidlingen af de aktuelle socialøkonomiske 
reformer, hvorfor søgningen af sekundær empiri er foretaget i intervallet 1. 
januar til 20. august 2012, da de første diskussioner omkring eksempelvis 
skattereformen foregik i januar. 

For at kunne afdække spændingsfeltet mellem den politiske kommunikation 
og forventningerne til denne, er det afgørende, at analysen behandler den 
brede kommunikation, der har størst mulig indflydelse på befolkningens op-
fattelse af politisk kommunikation. I udvælgelsen af kronikker, er der taget 
udgangspunkt i læsertal, da vi ønsker at sikre, at medierne dækker så stor en 
del af Danmark som muligt. Det gøres for at sikre, at de analyserede tekster 
har en hvis sandsynlighed for at blive læst af flest muligt vælgere. Dermed 
har de fem største landsdækkende aviser Politiken, Jyllands-Posten, Ekstra 
Bladet, Berlingske og BT (bilag 6) dannet udgangspunkt for en søgning af 
relaterede kronikker skrevet af fremtrædende politikere. I udvælgelsen af 
empiri er gratisaviser og Søndagsavisen fravalgt på trods af høje læsertal, 
da de ofte ikke har kronikker skrevet af politikere. Størstedelen af den ana-
lyserede kommunikation stammer fra tv-interviews fra TV AVISEN på DR og 
TV2 Nyhedernes sendeflade mellem kl. 18.30 og 22.00. Disse udsendelser 
er valgt, da det er dem, hvor seertallene er størst (bilag 7), hvilket sikrer, at 
interviewene er nået bredest muligt ud til befolkningen. Udsendelserne er 
valgt, da de høje seertal betyder, at mange danskere modtager nyheder om 
politik netop her. Afgrænsningen er dermed opstået på baggrund af et ønske 
om, at de analyserede politiske tekster har så stor indflydelse på den politiske 
diskursorden som muligt, hvorfor regionalprogrammer er fravalgt, da de ikke 
er landsdækkende.  Endvidere fravælges mere dybdegående tv-programmer 
med et politisk fokus som eksempelvis Deadline, Debatten, Hos Clement og 
Clement Søndag. De fravælges med begrundelsen, at de ikke appellerer til 
den brede befolkning i samme omfang som TV AVISEN og Nyhederne, hvor-
for man kan vurdere deres indflydelse på den generelle meningsdannelse 
mindre end de i afhandlingen udvalgte medier. 

I forhold til udvælgelsen af de konkrete politiske aktører indsnævres empirien 
til udelukkende at behandle fremtrædende medlemmer af regeringen, der 
kommunikerer om socialøkonmiske reformer. Med beskyldninger om løfte-
brud og med meget ringe meningsmålinger, vil disse aktører kunne opfat-
tes som værende pressede på troværdigheden og kommunikationsfronten, 
hvorfor de udgør et interessant analysegrundlag for problemfeltet. Med ne-
denstående politiske profiler sikres, at den analyserede kommunikation har 
en bred appel, da de via deres position i regeringen opnår en dagsordensæt-
tense rolle. 
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Den rolle sikrer dem taletid i medierne, hvilket betyder, at vælgerne har større 
adgang til netop disse politikeres kommunikation og derfor antageligvis vur-
derer regeringen ud fra dem. Derfor er analysens empiri afgrænset til føl-
gende politikere: 

•	Helle	Thorning-Schmidt	(S),	statsminister
•	Margrethe	Vestager	(R),	økonomi-	og	indenrigsminister	(vicestatsminister)
•	Thor	Möger	Pedersen	(SF),	daværende	skatteminister
•	Mette	Frederiksen	(S),	beskæftigelsesminister

Ovenstående aktører har netop haft en afgørende rolle i formidlingen af det 
socialøkonomiske reformarbejde, som er genstandsfeltet i denne afhandlin-
gen. Herudover behandles justitsminister, Morten Bødskov, samt minister for 
forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergård, da 
de	optræder	som	afsender	sammen	med	Thor	Möger	Pedersen	i	en	fælles	
kronik, der udgør en af de analyserede tekster. Disse ministre har dog ingen 
bærende rolle i analysen, da deres politiske ansvarsområde ligger uden for 
afhandlingens empiriske fokus.

I afhandlingens empiri er ikke alle artikler og tv-interviews med ovennævnte 
politikere analyseret. Disse er fravalgt, da de viste sig at være mindre rele-
vante for problemstillingen, fordi interviewet handlede om andet end den 
umiddelbare Infomediasøgning viste. Desuden er afgrænset fra andre po-
litikere som kan have indflydelse på meningsdannelsen, selvom de ikke har 
en fremtrædende rolle på området, da vi har prioriteret deres officielle rolle 
i regeringen højere end deres evne til at sætte en dagsorden. Disse fravalg 
betyder, at analysen kan kritiseres i forhold til validitet, da den tematiske ud-
vælgelse kan medføre, at teksterne vægter en bestemt fremlægning frem for 
andre. Dette er en præmis afhandlingen er underlagt grundet det konstruk-
tiviske udgangspunk, men som samtidig har en indflydelse på de resultater 
den kommer frem til igennem analysen. Denne tvedeling er vi bevidste om, 
og resultaterne skal forstås ud fra netop denne problematik. 

3.5 Metoderefleksion

I vores videnskabelige overvejelser befinder vi os mellem den traditionelle 
metode og en analysestrategisk forståelse af ”metode”. Den traditionelle 
metode anvendes for at sikre en logisk konsistent ramme omkring afhand-
lingens videnskabelighed og dermed tjene til, at vidensproduktionen bliver 
systematisk og valid. På den anden side opstår en akademisk forkærlighed 
for Åkerstrøms (1999) refleksive analysestrategi, fordi denne tilgang adskiller 
sig fra traditionel metode, der i vid udstrækning baseres på førsteordensbe-
tragtninger og har ontologiske konnotationer. En sådan opfattelse er svært 
foreneligt med både vores videnskabsteoretiske ståsted og multimetodolo-
giske forskningsdesign. For delvist at imødegå kritik af afhandlingens viden-
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skabelige tilgang, introduceres analysestrategi-begrebet først som en del af 
afhandlingens metodiske refleksioner. Formålet med dette er at undgå vi-
denskabelige selvmodsigelser i den konkrete gennemgang af metoden.

En af de primære årsager til, at vi betragter det analysestrategiske perspek-
tiv som værende relevant i de metodiske overvejelser er, at afhandlingens 
komplekse genstandsfelt er en flygtig størrelse, der opstår i det diskursive 
spændingsfelt mellem vælgernes og politikernes forventninger til politisk 
kommunikation. For at komme tæt på genstandsfeltet, er det nødvendigt at 
belyse de respektive aktørers egne iagttagelser og forståelse af den nuvæ-
rende politiske kommunikation. Herved har afhandlingen en undersøgelses-
interesse af anden orden – altså en iagttagelse af iagttagelser, der per defi-
nition er underlagt en epistemologisk orienteret videnskabsteori (Åkerstrøm 
Andersen, 1999:13), hvilket harmonerer med afhandlingens konstruktivistiske 
fokus. Denne tilgang betragter refleksion som et ideal og tager afsæt i, at 
samspillet mellem teori og empiri i højere grad tager form af en strategi for 
iagttagelse af genstandsfeltet end en metode for entydigt at forklare dette. 

I det følgende redegøres for det analysestrategiske perspektiv og begrebs-
apparats anvendelighed i relation til afhandlingens genstandsfelt og metodi-
ske tilgang, for at begrunde inddragelsen af både Åkerstrøms analysestrategi 
og den traditionelle metodeforståelse i afhandlingen. Overordnet betragtet 
bevirker den analysestrategiske tilgang, at spørgsmålet om videnskabelig-
hed stiller sig anderledes (Åkerstrøm Andersen, 1999:15). Eksempelvis falder 
det stringent metodiske spørgsmål ofte bort, fordi det ikke lader sig indløse 
i en andenordensbetragtning. 

Analysestrategi bryder derved med traditionel metode, der historisk set byg-
ger på en ontologisk realisme, hvor forskningens mål, er at afdække virkelig-
heden ”derude” gennem teoretiske begreber og praktiske forskningsteknik-
ker (Hansen, 2008:405). Konstruktivismens tomme ontologi i samspil med 
afhandlingens andenordensbetragtninger fordrer en epistemologisk under-
søgelse, der handler om at observere, ikke hvad virkeligheden er, men hvor-
dan virkeligheden løbende opfattes og konstrueres gennem omskiftelige dis-
kurser. Det er her centralt, at en af de største udfordringer i forbindelse med 
at studere forandring er at opretholde distancen til objektet - til det samfund 
man ønsker at studere (Åkerstrøm Andersen, 1999:7). Med denne afhand-
lings kommunikative fokus er det derfor vanskeligt ikke at blive offer for sam-
fundets aktuelle selvbeskrivelse (Åkerstrøm Andersen, 1999:7). I Åkerstøms 
terminologi er det et analysestrategisk problem: Hvordan kan man kritisk 
analysere en meningssammenhæng, som man samtidig er en del af? Sådan-
ne refleksioner og problemstillinger vil en stringent, positivistisk metode ikke 
kunne favne, hvilket kan være en berettiget kritik af den traditionelle metode 
når den optræder i sammenhæng med diskursive undersøgelsesinteresser, 
og samtidig et argument for relevansen af denne afhandlings overvejelser 
angående analysestrategi som et nyt metodisk værktøj. 
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Udfordringen ved ikke at anvende den traditionelle metodeforståelse er, at 
dette fravalg kræver en markant analysestrategisk selvdisciplinering i det vi-
denskabelige arbejde (Åkerstrøm Andersen, 1999:14). Ovenstående pointer 
er første skridt i retning af at imødekomme dette selvdisciplineringskrav. For 
at efterkomme kravet fuldt ud, vil vi gennem de enkelte kapitler reflektere 
over de valg, fravalg og begrænsninger, der opstår i bestræbelserne på at 
behandle afhandlingens problemfelt fyldestgørende.

Det skal afslutningsvis nævnes, at med en problematiserende tilgang til tra-
ditionel metode, kan afhandlingens vidensproduktion anfægtes for ikke at 
være baseret på et entydigt grundlag. Omvendt mener vi, at det læner sig 
op ad videnskabelig uredelighed ikke at nævne de problemstillinger der kan 
opstå i kombinationen mellem traditionel metode og afhandlingens under-
søgelsesinteresse. Vi vedkender os dermed metodens strukturerende anven-
delsesmuligheder, i forhold til vidensproduktion, men forholder os samtidig 
kritisk-refleksive over for de metodiske komplikationer, der opstår på bag-
grund af denne afhandlings epistemologiske undersøgelsesinteresse.
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4 Analyse

De ødelægger det for sig 
selv, ikke – fordi de har en 
retorik som simpelthen 
bare gør at man bliver li-
geglad med dem.

Lis Brandtberg,

Fokusgrupperespondent
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4.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse

Som nævnt i teoriafsnittet danner Faircloughs kritiske diskursanalyse ram-
men om afhandlingens analyse. Analysen kortlægger sammenhængen mel-
lem konkret sprogbrug og social praksis for at forklare hvad politikerne kom-
munikere, hvordan de gør det, og hvorfor de gør det. Indledningsvis ana-
lyseres teksten egenskaber gennem det tekstnære analyseniveau. Dernæst 
analyseres dels produktionsforholdene ved teksten, ved at se på de teknikker, 
politikerne anvender i deres kommunikation og dels vælgernes konsumption 
af samme kommunikation. Endeligt undersøges henholdsvis vælgernes og 
politikernes sociale praksis.

4.1.1 Første dimension – tekstnært analyseniveau

Vi ønsker i det følgende at foretage en systematisk, lingvistisk analyse af syv 
forskellige politiske tekster, for at afdække hvilke sproglige greb producenten 
anvender med henblik på, at efterlade specifikke fortolkningsmuligheder hos 
tilhørerne. Nærværende tekstuelle dimension af analysen struktureres, som 
nævnt i metoden, af et udvalg af de analysekategorier Fairclough stiller til 
rådighed, hvilket bevirker, at teksterne ikke behandles enkeltvis i sin helhed 
men løbende gennem de forskellige relevanskriterier for analysen. Vi ana-
lyserer teksterne gennem tre niveauer: I ordvalgsafsnittet analyserer vi de 
enkelte ord og deres betydning, i modalitetsafsnittet er fokus på hvordan de 
enkelte ord kobles til sætninger og i sammenkædningsafsnittet er det sam-
menkoblingen af sætninger til større tekststykker. De med fed markerede ord 
i citaterne behandles analytisk i følgende analyse.

4.1.1.1 Ordvalg
Det har stor betydning for meningsdannelsen og diskursen inden for et gi-
vent domæne, hvilke ord afsenderen vælger at benytte til at beskrive perso-
ner, begreber eller handlinger. Samme fænomen kan benævnes forskelligt 
afhængigt af hvilket politisk, ideologisk og kulturelt ståsted afsenderen har. 
Det mest kendte eksempel i denne sammenhæng er formentlig benævnelsen 
terrorist over for frihedskæmper afhængigt af hvilket tilhørsforhold og hvil-
ken konstrueret virkelighed afsenderen er et produkt af (Fairclough, 1992:77). 
Netop denne varierende opfattelse og benævnelse af samme fænomen er et 
rammende eksempel på samspillet mellem konkret tekst, diskursiv praksis og 
social praksis. Det er dette dialektiske forhold, der giver indsigt i baggrunden 
for den divergerende italesættelse af samme situation og dermed komplek-
siteten i vores konstruerede virkelighed.

Gennem den indledende kodning af den sekundære empiri, ses en markant 
forskel i ordvalget mellem italesættelsen af den nuværende og den tidligere 
regering. I de tekster der behandler både SRSF-regeringen og VK-regerin-
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gen, vil ordvalgskategorien være delt op i to underkategorier. Den ene bely-
ser kommunikation omhandlende regeringen selv og den anden kommunika-
tion omhandlende oppositionspartier og -politikere.

Nedenstående ordvalgsanalyse tager udgangspunkt i et udvalg af citater der 
har relevans for afhandlingens undersøgelsesinteresse. I følgende analyse 
behandles ordvalg, hvilket bevirker, at konteksten ikke er relevant, hvorfor ci-
taterne kan have en abrupt karakter. Tekstuddragene optræder dermed ikke 
i sin helhed, men er i stedet tematisk udvalgt med henblik på at kode eventu-
elle tendenser i politikernes lingvistiske arbejde med den politiske kommuni-
kation. Der henvises enkelte steder til ord, der ikke er inkluderet i de udvalgte 
citater, men de understøtter pointen fra uddragene. 

Thor Möger Pedersen: “En skattereform til dem der trækker læsset “, 
Berlingske, 18.01.2012 (bilag 8)
De følgende citater stammer fra ovenstående kronik, der var den første kon-
krete udmelding fra skatteministeren selv i forbindelse med regeringens skat-
teudspil. Kronikken igangsatte debatten om skattereformens konsekvenser og 
dens konkrete udformning.

”Men det, de betalte, var renterne på rykkerne af VK-regeringens fejlslagne økonomiske 
politik” (l. 38-40)

Når	Thor	Möger	Pedersen	omtaler	den	daværende	VK-regerings	politik,	 for-
bindes den med ord som eksempelvis regninger, betale, rykkere (l. 38-39) . 
Ved at forbinde VK-regeringen, med negativt ladede økonomiske termer, ty-
deliggøres det, at den gæld Danmark står med, som vi alle skal være med til 
at betale for, er et resultat af VK-regeringens fejlslagne politik. Afsender kan 
antageligvis drage fordel af at placere et ansvar for den globale krise hos op-
positionen.

”Regeringen har allerede afskaffet de borgerliges lave ydelser, der fastholdt mennesker i 
fattigdom.” (l. 68-69)

Her er pointen, at de lave ydelser ikke bare gør de berørte fattigere, men de 
fastholder mennesker i fattigdom. At fastholde er et stærkt ord, der kan asso-
cieres til eksempelvis overgreb eller håbløshed. Man negligerer VK-regeringens 
politiske formål med at øge incitamentet for at arbejde ved at øge skellet i net-
toindkomsten mellem offentlige ydelser og arbejdsmarkedet og påpeger den 
modsatte effekt. Hvis ydelserne er for lave, fastholdes de pågældende i den 
fattigdom og kommer ikke i job. Hertil kunne det være relevant at se på den 
nuværende regerings politiske incitament for at forkorte dagpengeperioden.

”Hårdtarbejdende lønmodtagere med jævne lønninger blev overset af den borgerlige re-
gering”  (l. 7-8)
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Når afsenderen benytter et substantiv som overset, insinueres, at VK-regerin-
gen ikke kan overskue sin egen politik, eftersom den overser en befolknings-
gruppe på flere millioner danskere. Et sådan ordvalg sætter VK-regeringen i 
et dårligt lys og negligerer deres politiske evner og peger på en uprofessionel 
tilgang til deres embede.

Til gengæld er målet for den siddende regering at: ”sikre, at det ikke er [de 
hårdtarbejdende], der bliver glemt” Ved at bruge verbet at glemme/overse 
både i relation til regeringen og den tidligere regering, konstruerer afsender 
to muligheder for læseren; den ansvarlige udgave af en regering, der sikrer at 
mennesker ikke bliver glemt kontra en uansvarlig udgave af en regering, der 
glemmer befolkningsgrupper.

”For reformen er politikernes forpligtelse til at anerkende dem, der får det hele til at 
hænge sammen.”  (l. 28.29)

Når den nuværende regerings politik beskrives med ord som anerkende og 
hænge sammen, kan det skabe en følelse af stolthed hos den pågældende 
befolkningsgruppe. Denne relativt store befolkningsgruppe af mennesker i 
beskæftigelse, der abonnerer på en værdi som hårdtarbejdende, får herved 
en anerkendelse af regeringen. Både verbalt og i form af skattelettelser, hvil-
ket formentlig falder i god jord hos denne gruppe og er medvirkende til at 
øge vælgertilslutningen.

”Den skal have en rimelig social balance. Den skal være fuldt finansieret.” (l. 88)

En rimelig social balance er en passende intetsigende formulering i og med, 
at ordet rimelig er præget af en høj grad af subjektivitet. Der er formentlig 
ingen partier på Christiansborg, der ikke synes deres egen politik er rimelig. 
Derfor er appellerer benævnelsen forholdsvis bredt.

I forhold til næste sætning er skattereformen ikke blot finansieret, men fuldt 
finansieret. Her er en slet skjult reference til VK-regeringens ufinansierede 
skattelettelser. Det er angiveligt vigtigt for regeringen at tydeliggøre forskel-
lene mellem deres politik og VK-regeringens politik. I forbindelse med skat-
tereformen, kan denne primære forskel tænkes at bestå af, i hvor høj grad re-
formen er finansieret på forhånd eller ej. Nogle vil mene, at politikken er stort 
set den samme – det er derfor vigtigt for regeringen at sætte fokus på an-
svarligheden og sprogligt underminere den tidligere regerings ansvarlighed.

Thor Möger Pedersen: TV Avisen, 18.01.2012 kl. 18.30 (bilag 2)
Interviewet følger op på førnævnte kronik, og der stilles kritiske spørgsmål til 
reformen. Det er for afhandlingens problemstilling relevant at belyse, om der 
er lingvistisk forskel på de minutiøst planlagte formuleringer og sproglige vir-
kemidler i den skrevne kronik og i et tv-interview, der er præget af en højere 
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grad af uforudsigelighed og spontanitet.

”…så er der en regering, som knokler benhårdt” (l.40-41)
”Fordi når vi skal ind og modernisere skattesystemet og ambitiøst sænke skatten på 
løn”. (l. 66-67)

I teksten beskriver TMP, hvordan man som borger i Danmark ikke skal være 
nervøs for, at regeringen ikke tager ansvar. Med ovennævnte udtalelse un-
derstreger han den arbejdsomhed, regeringen har ved at vælge ordene at 
knokle benhårdt. Samtidig vil regeringen modernisere og de er allerede i fuld 
gang med (l. 78) forberedelserne. På samme måde er der valgt adverbier 
som ambitiøst, ansvarligt og rimeligt (l. 66, 72), der har positiv værdi. 

”Jeg tror, at Johanne og Enhedslisten skal passe på med at forfalde til en diskussion om 
en sådan matematisk, akademisk fokus på lighed, i stedet for at fokusere på urimelighe-
der og rimeligheder i den virkelige verden”. (l.42.25)

TMP omtaler Venstre og resten af oppositionen meget lidt i interviewet. I 
stedet henvender han sig til Enhedslistens arbejde. Valget af de anvendte 
ord kan forstås som en måde at fremsætte eget fokus på rimelighed, som 
det bedste fokus, da det at forfalde til andet, fremstilles som noget man skal 
passe på med. 

Interviewet med TMP i TV Avisen er foretaget samme dag som kronikken, 
der blev bragt i Berlingske. I tv-indslaget anvender TMP flere gange ordene 
hårdtarbejdende og anerkende(l. 29, 47, 68), hvilket skaber sammenhæng 
mellem de to tekster. 

Helle Thorning Schmidt: TV Avisen, 29.05.2012 kl. 18.30 (bilag 10)
Følgende citater er udvalgt fra et tv-interview på DR1, samme dag som rege-
ringens endelige skatteudspil blev fremlagt. Journalistens fokus er på stats-
ministerens ideologiske ståsted og regeringens løftebrud. 

”(…) gennemføre en fuldt finansieret skattelettelse (…)” (l.33-34)

”(…) at vi har en fornuftig udvikling i vores (…)” (l.38-39)

At en skattelettelse er fuldt finansieret og at udviklingen er fornuftig indike-
rer, at regeringens beslutninger er gennemtænkte, ansvarlige og rationelle. 
At der lægges tryk på ovenstående termer, kan formentlig også benyttes til 
at tydeliggøre kontrasten mellem VK-regeringen versus SRSF-regeringens 
ansvarsfølelse. Selvom skattelettelser traditionelt er en liberal mærkesag, 
fremstilles det her som helt legitimt, at en rød regeringen også benytter sig 
at et sådan politisk redskab, da skattelettelsen denne gang ikke er ufinansie-
ret, men netop fuldt finansieret og dermed ansvarlig.
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”Så sikrer vi jo også, at der kommer gang i samfundet igen.” (l.37-38)

”Det sigter netop mod at sætte gang i Danmark, at sætte skub i dansk økonomi...” (l.24-
25)

”(…) en socialdemokratisk ledet regering, som sætter gang i Danmark …” (l.11-12)

At sætte gang i Danmark peger på en aktiv handling, som efter alt at dømme 
kan tilskrives regeringens rammebetingelser. Det er svært at være uenig i, 
at målet om at sætte gang i samfundet er ønskværdigt og hvis der går en 
(konstrueret) lige linje fra de konkrete politiske initiativer til at sætte gang 
i Danmark, er det let for tilhørerne at købe politikken og dens præmis og 
samtidig sværere at diskutere alternativer til den foreslåede politik, da disse 
diskussioner kan risikeres at bevirke at der ikke bliver sat gang i Danmark.

Helle Thorning-Schmidt: TV2 Nyhederne, 25.06.2012 kl. 19.00 (bilag 11)
Interviewet behandler den uro, der har været hos SF og internt i regeringen 
efter at skattereformsudspillet blev præsenteret knap en måned tidligere. In-
terviewet kredser om et af de store mantraer i valgkampen, der lød ”velfærd 
eller skattelettelser”. Et oplagt spørgsmål er derfor, hvordan regeringen nu 
kan gøre begge dele samtidigt.

”Men det her er jo netop finansierede skattelettelser, som også giver mulighed for, at vi 
får en fornuftig velfærd og får et lille løft fremadrettet i vores offentlige sektor … Både 
de finansierede skattelettelser, og så selvfølgelig også skabe mulighed for et fornuftigt 
løft i den offentlige sektor.” (l.34-37)

HTS omtaler ikke den tidligere VK-regerings arbejde i teksten, og ordvalgene 
er derfor centreret om egen politik. Den beskrives, ligesom i de andre tekster, 
med positive ord, eksempelvis vil deres reform give mulighed for en fornuftig 
velfærd. Fornuftig kan vurderes ud fra flere parametre, men ved at vælge det 
ord frem for andre, forsøger HTS at sætte lighedstegn mellem fornuftig og 
egen politik.

”Så der er ingen tvivl om, at det her, det skaber flere mennesker i job, det skaber gang i 
DK, det giver et løft til de dårligst stillede folkepensionister og enlige forsørgere.” (l.50-
52)

”Så det her, det er en aftale som både er fair og rimelig og som samtidig også skaber 
mulighed for mere velfærd.” (l.52-53)

På samme måde har de anvendte verber en positiv klang, der udtrykker en 
ageren, der fører ting med sig. Reformen skaber gang i Danmark, giver et løft 
og skaber muligheder. Alt sammen positive ord, der fremlægger regeringens 
handlinger som gode.
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Mette Frederiksen: TV2 Nyhederne, 14.08.2012 kl. 19.00 (bilag 12)

Følgende citater stammer fra et tv-interview omhandlende beskæftigelses-
minister Mette Frederiksens holdninger til dagpengereformens negative kon-
sekvenser.

”Man kan diskutere systemets indretning længe, men jeg synes at der er noget der er 
endnu vigtigere (…).” (l.13-15)

”Man kan godt gøre det her til et spørgsmål om systemer og om der skal bevilges flere 
penge. Jeg tror, der er noget, der er endnu mere afgørende…” (l.26-28)

Når afsender bliver spurgt til den helt konkrete problematik, om folk der fal-
der ud af dagpengesystemet og kommer i økonomiske vanskeligheder, af-
vises spørgsmålet med et argument omkring at systemet ikke er relevant i 
denne sammenhæng. Ordlyden af systemers indretning kan føles fjern og 
irrelevant for den enkelte arbejdsløse her og nu. Ved at benytte substantivet 
systemer som svar på behovet for økonomisk tryghed for udsatte arbejds-
løse kompliceres problemstillingen. Til gengæld er det løsningsforslag, der 
optræder som alternativ til at forlænge dagpengeperioden, umiddelbart let 
tilgængeligt og til at overskue for vælgerne: ”Vi skal flytte folk fra dagpenge 
til beskæftigelse”. Fokus rettes mod det simplificerede, selvom dette løs-
ningsforslag i praksis tilsyneladende er sværere at få til at lykkes end at for-
længe dagpengeperioden. Ordvalg og argumentation er derfor ikke i over-
ensstemmelse med den politiske realitet. 

”Og det er jo sådan set også det de arbejdsløse i Danmark drømmer om, det er at få et 
arbejde, så det er der, vi skal sætte kræfterne ind.” (l.16-18)

Ud over at der er en positiv association i drømmebegrebet, sættes der også 
fokus  på det langsigtede perspektiv. Når man taler om at drømme, asso-
cieres det ofte med en form for langsigtet vision og dermed negligeres et 
fokus på de arbejdsløses presserende økonomiske behov her og nu. At øge 
efterspørgslen på arbejdskraft i den private sektor har en relativ lang tidsho-
risont, og man kunne forstille sig, at mennesker, der er ved at ryge ud af dag-
pengesystemet, efterhånden drømmer om, at politikerne tager deres sociale 
ansvar seriøst og diskuterer de kortsigtede muligheder, der er for at hjælpe 
arbejdsløse indtil konjunkturerne ændrer sig. 

Margrethe Vestager: TV2 Nyhederne, 04.06.2012 kl. 21.00 (bilag 13)
Nærværende ordvalgsanalyse, tager udgangspunkt i et dobbeltinterview 
mellem Pia Kjærsgaard og Margrethe Vestager. Interviewet følger op på en 
undersøgelse, der viser, at skattereformen vender den tunge ende nedad. Jo 
højere indkomst en given skatteborger har, jo mere får vedkommende ud af 
den planlagte skattereform. 
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”…vi har netop sørget for, at den er socialt afbalanceret og gjort vores for at den her 
skattereform…” (l.74-75)

Ligesom i flere af de andre tekster benytter afsenderen positive ord, når eget 
arbejde beskrives. Regeringen sørger nemlig for at tage højde for flere grup-
per i samfundet, på samme måde som de har gjort deres for at sikre arbejds-
kraft til at sørge for dem på pension. Ved at vælge ordene at gøre sit kan der 
ikke stilles spørgsmålstegn ved, om det er tilstrækkeligt, for regeringen har 
gjort det, de har mulighed for at gøre. 

”…at nogle af de lærere og metalarbejdere, holder op med at betale topskat, for de yder 
også et væsentlig bidrag til vores samfund” (l.36-38)

”…når store generationer går på en velfortjent pension…” (l.76-77)

Når MV omtaler dem, der får gavn af regeringens skatteforslag, anvendes 
ord, der fokuserer på at anerkende deres arbejdsomhed. De yder noget for 
samfundet, ved at give et væsentligt bidrag til at det kører rundt. Uden di-
rekte at referere til andre tekster, bruges ord med samme forståelsesramme 
som flere af de andre tekster. Og når MV taler om pensionister, kan de gå på 
en velfortjent pension, fordi de netop har været arbejdsomme og fået sam-
fundet til at hænge sammen gennem deres arbejdsliv. 

Morten Bødskov, Morten Østergaard og Thor Möger Pedersen: ”Venstre 
gør det dyrere at være dansker”, Berlingske, 29.02.2012 (bilag 14)
Nedenstående citatudvalg har sit ophav fra en kronik udsendt af tre medlem-
mer fra hver deres regeringsparti. Kronikken beskriver de tiltag, regeringen 
står over for på økonomi- og socialområdet, og tilsvarende har kronikken til 
formål at udstille de negative konsekvenser af den politik partiet Venstre har 
ført i deres regeringsperiode og agiterer for fremadrettet.

”Hvis man har ødslet penge væk..” (l. 18-19)

”…det er slut med de offentlige budgetoverskridelser… (l. 57-58)

Når afsenderne taler om Venstres handlinger, da de sad på regeringsmagten, 
beskrives det med verber og substantiver, der har negative betydninger som 
f.eks. ødsle, nøle (l. 72), forsømme (l. 19), glemme (l. 19), budgetoverskridelser 
(l. 57) og overbetaling (l. 25). mens Venstre havde regeringsmagten. 

”…Løkke og hans Venstreløver [har] hidtil været mere optaget af popularitet … En uan-
svarlig adfærd i en tid, hvor Danmark står over for enorme udfordringer” (l. 78-81). 
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På samme måde beskrives Venstres nuværende handlinger også negativt. 
På trods af den kritiske situation Danmark står i, har Venstre en uansvarlig 
adfærd og forsøger med benspænd (l. 100) og ufravigelige krav (l. 86) at 
modarbejde regeringens arbejde gennem provokationer og konfrontationer 
(l. 91). Sprogbrugen kan ses som et forsøg på at fremstille Venstres handlin-
ger som uansvarlige, og deres ubetænksomhed kan forstås som årsagen til, 
at Danmark nu står i denne kritiske situation, som ser dyster ud, hvis advars-
lerne for hvordan den skal håndteres ikke følges.

”…vil vi sikre, at det er slut med de offentlige budgetoverskridelser…” (l. 57-58) 

”… Lars Løkke Rasmussen […]tager mentalt tilløb til at hoppe ud af hængekøjen og 
hjælpe[…], når regeringen nu og frem mod sommeren tager fat på en række reformer” 
(l. 31-34)

Når afsenderne derimod beskriver egne handlinger, anvender de ord med en 
mere positiv betydning. Eksempelvis skaber de forventninger hos befolknin-
gen, når de vil sikre (l. 37) noget, gennem deres politik. Når de bruger ordet 
tage fat om det arbejde, de står over for, kan det forstås som om, at de er klar 
til fysisk arbejde, selvom de som politikere diskuterer og taler om løsninger 
frem for at være arbejdende i den klassiske forstand. 

”Med stramme budgetter, nødvendige prioriteringer og målrettede investeringer kan vi 
undgå at begå de fejl, den tidligere regering begik” (l. 43-44)

Det samme gælder de adjektiver, de beskriver deres løsninger med. Det kan 
forstås som en måde at fremsætte eksempelvis deres investeringer som 
mere målrettede end Venstres, for at skabe den mening de ønsker. 

”Med en reform af reglerne for førtidspensions- og fleksjobordningen vil vi give mange 
af de danskere, der selv i deres allerbedste og mest arbejdsdygtige alder er på passiv 
forsørgelse, mulighed for igen at blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og samfundet”. 
(l.60-63)

Når afsenderne siger, de giver mulighed for noget, kan det ses som et forsøg 
på sprogligt at udelukke ulemperne ved den førte politik og fremsætte deres 
politik som den eneste rigtige løsning, da den giver muligheder. Modsat be-
skrivelsen af Venstre har  afsenderne mere positive ord, når de nævner deres 
egne forslag og handlinger. Det kan tolkes som en måde at fremstille sig selv 
som en regering, der træffer de valg, der skal forstås som de bedste.

Ved at anvende positivt og negativt ladede ord på ovenstående måde forsøger af-
sender højst sandsynligt at påvirke modtageren til at betragte verden på en bestemt 
måde (Fairclough, 1992:190). En åbenlys tolkning kan være, at afsenderne sprogligt 
forsøger at give Venstre skylden og dermed frasige sig selv ansvaret for situationen 
ved at fremstille sig selv som problemløseren, der tager ansvar.
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Gennem analysen af ordvalg i de udvalgte tekster er der en tydelig opdeling 
mellem beskrivelsen af regeringen og af oppositionen. Regeringen omtaler 
sig selv med positive ord, der fremstiller dem selv som proaktive, arbejdsom-
me og ansvarsfulde, hvorimod oppositionen skildres som dovne, uansvarlige 
og uden lysten til at gøre en forskel for Danmark. De forskellige ord er alle 
valgt til frem for andre og dermed italesætter afsenderne bestemte forstå-
elser over andre. På den måde vil ordvalgene kunne have betydning for den 
måde teksterne fortolkes, da regeringen søger konsensus om egen forståelse 
af den politiske scene gennem bestemte positivt eller negativt ladede ord.

4.1.1.2 Modalitet
Modalitet betyder ”måde” og undersøger producentens grad af tilslutning 
eller distancering til en bestemt påstand (Fairclough, 1992:142). Modalitet 
styres forskelligt i forskellige diskurser og har konsekvenser for diskursens 
konstruktion af sociale relationer og videns- og betydningssystemer (Phillips 
& Winther Jørgensen, 1999:96). Modalitet handler dermed i vid udstrækning 
om, hvorvidt et udsagn, via sproget, konstrueres som en endegyldig sand-
hed eller blot som én mulighed blandt flere. Ord som faktisk, er, skal, selvføl-
gelig, jo og naturligvis udtrykker typisk en høj grad af affinitet, hvor ord som 
måske, tror, mener, formentlig, kan og lidt typisk udtrykker en lav affinitet, 
hvor afsenderen efterlader et bredere fortolkningsrum og dermed forholder 
sig mere ydmygt over for sandhedsbegrebet. 

Affiniteten afhænger desuden af, om et givent udsagn har en subjektiv el-
ler objektiv basis. Ved at lade modaliteten være subjektiv ekspliciteres, at 
udsagnet afspejler afsenderens egen holdning og ikke en universel sandhed 
(”jeg tror jorden er flad”). Med den objektive modalitet derimod, optræder 
afsenderen implicit, og det kan være vanskeligt at afkode, hvilket perspektiv 
udsagnet repræsenterer (“jorden er flad”) (Fairclough, 1992:159). Den objek-
tive modalitet kan ved hjælp af bestemte modaladverbier og forbehold sæn-
ke graden af affinitet (”jorden er formentlig flad”), men som oftest benyttes 
objektiv modalitet med henblik på at afvise andre holdninger og dermed 
opnå en sproglig magt over betydningsfastlæggelsen (ibid, 160).

I det følgende behandles de samme politiske tekster som i ordvalgskatego-
rien, her dog med et fokus på brugen af modalitet. Da en introduktionstekst 
i denne analysekategori, vil være enslydende med introduktionsteksten ved 
første gennemgang af de politiske tekster, vil disse være erstattet af en hen-
visning her til gennem formuleringen ”Jævnfør introduktionstekst på side X.”
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Thor Möger Pedersen: “En skattereform til dem der trækker læsset “, Ber-
lingske, 18.01.2012 (bilag 8) 
Jævnfør introduktionstekst på side 44. 

”Men det ville jo ikke være fair i virkelighedens verden.” (l. 85-86)

Kombinationen af objektiv modalitet og ordet jo, bevirker, at der lukkes af for 
andre synspunkter. Ordet jo præsupponerer, at samtlige tilhørere bør være 
enige i udsagnet.

”For reformen er politikernes forpligtelse til at anerkende dem, der får det hele til at 
hænge sammen. Det er kun rimeligt, fordi (…)”. (l. 28-29)

Her findes en modalitet i tidsangivelsen ”reformen er politikernes forplig-
telse”. 

”Der findes intet alternativ til mådehold (…)”. (l. 43)

Der optræder en nutidsangivelser i der findes og desuden optræder formu-
leringen i passiv form. Afsenderes løsning konstrueres derved som universelt 
gyldigt.

”Danmark hænger kun sammen, fordi (…)” (l. 16)

Kombinationen af kun og fordi bevirker igen, at der kun findes ét svar på, 
hvorfor Danmark hænger sammen. Et eksempel på at afsenderen reducerer 
kompleksitet og flertydighed.

”Det skal man ikke ønske sig. Alle, der kan arbejde, skal arbejde.” (l. 58)

Skal som modalt hjælpeverbum indikerer ikke blot en opfordring eller et øn-
ske, men en ordre. Det er altså ikke politikerne, der skal skabe jobs eller et 
incitament for at arbejde i første omgang, men befolkningen der ikke må sige 
nej.

Thor Möger Pedersen: TV Avisen, 18.01.2012 kl. 18.30 (bilag 2)
Jævnfør introduktionstekst på side 45. 

”Naturligvis er regeringen i fuld gang med at.. øhh.. gennemføre grundige forberedel-
ser” (l. 78)

”Jeg må simpelthen lige slå fast” (l. 35)

TMP bruger i interviewet flere modale adverbier, som giver en høj tilslutning 
til udsagnet. Det er adverbier som bare, naturligvis, nu, altså, simpelthen og 
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faktisk (l. 54, 35, 66). Anvendelsen af disse adverbier kan tolkes som en måde 
at fremsætte egne udtalelser som sande, og derved udelukker andre syns-
punkter. I teksten anvender TMP dermed en høj grad af modalitet. 

Helle Thorning Schmidt: TV Avisen, 29.05.2012 kl. 18.30 (bilag 10)
Jævnfør introduktionstekst på side 46. 

”Det er jo ikke meningen at de skal være på kontanthjælp frem mod 2022. Så det de først 
og fremmest har brug for, det er at der kommer mere arbejde til dem i Danmark”. (l. 
17-19)

Modaladverbiet jo skaber en høj grad af affinitet mellem afsender og udsagn. 
I relation til den grammatiske modalitet er hjælpeverbet skal med til at un-
derstøtte kategorisk modalitet. Desuden er der nutidsangivelser i form af er.

”Så man skal gøre to ting på én gang (…)”. (l. 73)

Efter at HTS har forklaret, hvad regeringens plan er på området, opridses 
den igen efter ovenstående formulering. Pointen her er, at konstruktionen ”så 
man skal”, skaber en sproglig selvfølgelighed og begrebet man omslutter re-
sten af udsagnet med en universalitet. Når det præsenteres i sammenhæng 
med konkrete politiske initiativer, fremstår planen ikke som værende til dis-
kussion, da man bør være enig i at føre netop disse to initiativer ud i livet for 
at løse en given problemstilling.  

”Det er det der er den allervigtigste opgave …”. (l. 27)

Ovenstående citat falder ikke ind under de opstillede underkategorier, der 
har til formål at strukturere analysen af modalitet, men er ikke desto mindre 
relevant i forhold til tilslutningsgraden. Hvis de med fed markerede ord ude-
lades fra ovenstående formulering, står der ”det er den vigtigste opgave”, 
hvilket i princippet er tilstrækkeligt for at slutte, at der ikke findes nogen 
opgave, der er vigtigere. Men ved at tilføje ”det er det der er” og ”allervig-
tigste”, understreges den ensidighed, udsagnet præges af, og der skabes en 
diskursiv lukning af alternative synspunkter.

Helle Thorning-Schmidt

TV2 Nyhederne, 25.06.2012 kl. 19.00 (bilag 11)

Jævnfør introduktionstekst på side 47 

”Så der er ingen tvivl om, at det her det skaber flere mennesker i job, det skaber gang i DK, det 
giver et løft til de dårligst stillede folkepensionister og enlige forsørgere” (l. 50-52)
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HTS anvender i ovenstående sætning modalitet med høj grad af affinitet 
flere gange. Ved at bruge objektiv modalitet samtidig med nutidsbøjnin-
gerne af at være, at skabe og at give bliver udsagnet konstaterende, så 
man ikke kan være uenig i det. 

”Vi gør jo netop begge dele. Vi har hele tiden været lodret imod ufinansierede skattelet-
telser. Men det her er jo netop finansierede skattelettelser” (l. 33-34)

”Men det der er afgørende for os, det er jo selvfølgelig at […] give en skattelettelse til 
almindelige og lave lønindkomster” (l. 22-24)

På samme måde bruges der i teksten flere steder modale adverbier som jo, 
selvfølgelig og netop. Med adverbierne viser HTS høj grad af affinitet, hvor 
andre tolkninger fremstilles som fejlagtige. 

”Jeg synes det er klassisk socialdemokratisk politik og kæmpe for de mennesker som har 
mindst i indkomst” (l. 62-63)

”Det synes jeg er klassisk socialdemokratisk politik.” (l. 66-67)

Et andet sted i teksten bliver HTS spurgt, om skatteaftalen er klassisk so-
cialdemokratisk politik. Spørgsmålet er spurgt i en kategorisk tone, men hun 
vælger at svare med en stor grad af subjektiv affinitet, så man tydeligt kan se, 
at hun udtrykker sin egen holdning og tolkning af, hvad en socialdemokratisk 
politik er. 

Mette Frederiksen: TV2 Nyhederne, 14.08.2012 kl. 19.00 (bilag 12)
Jævnfør introduktionstekst på side 48. 

”Og det er jo sådan set også det de arbejdsløse i Danmark drømmer om (…).”

”(…) det er selvfølgelig hurtigst muligt at tage kontakt (…)”

”Det handler simpelthen om at flytte folk fra dagpenge (…)”

Ovenstående vidner om en brug af modaladverbier, der medfører en høj grad 
af affinitet. Desuden er ovenstående citater baseret på nutidsangivelser og 
en objektiv modalitet, hvilket tydeliggør den kategoriske tilgang til politikken 
og formidlingen heraf.

”Og i stedet for at vente på, at nogen måske kan falde ud af vores dagpengesystem (…)” 
(l. 64-65)

Her ses et eksempel på en opblødning og en lav affinitetsgrad. Det er interes-
sant, fordi det omhandler en veldokumenteret og faktuel problemstilling. Alle 
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beregninger, uanset afsenderens politiske ståsted, viser helt entydigt, at flere 
tusinde vil falde ud af dagpengesystemet pr. 1. januar 2013 (Ritzau, 2012a). 
Det er derfor ikke et spørgsmål, om der måske er nogle der kan falde ud. Folk 
vil falde ud og det må man antage, at politikerne er klar over. MF kunne der-
for have betegnet problemstillingen med en berettiget kategorisk modalitet, 
men da det vil skade regeringens sociale profil, sænkes tilslutningsgraden til 
udsagnet, og der stilles indirekte spørgsmålstegn ved de ovennævnte bereg-
ninger.

Margrethe Vestager: TV2 Nyhederne, 04.06.2012 kl. 21.00 (bilag 13)
Jævnfør introduktionstekst på side 48 

”Målet er at sørge for at vi har en solid offentlig konto, til den velfærd vi gerne vil have. 
” (l. 14-15)

”…det er jo sådan set lige præcis det der er målet med det.” (l. 78-79)

Når MV bliver spurgt til målet med regeringens skatteforslag, er hun meget 
kategorisk og bruger bl.a. nutidsbøjningen af at være. På den måde fremsæt-
ter hun reformens formål kategorisk, så man ikke kan tolke målet anderledes. 
Det samme gøres sidst i interviewet, hvor hun supplerer med modaladverbiet 
jo og ordene lige præcis, som understreger fremstillingen af udsagnet. MV 
benytter objektiv modalitet, men da det handler om, hvad målet er med re-
geringens skatteforslag og ikke målet for Danmarks fremtid, er det tydeligt, 
at det er egen holdning, hun fremstiller, og derfor er den objektive kategori-
ske modalitet nødvendig. 

”Jeg synes det er en rigtig god ting at beskæftigelsesfradraget bliver fordoblet.” (l. 33-
34)

”…men vi synes sådan set, at det er vigtigt at der er flere i arbejde og færre på overfør-
sel.” (l. 40-41)

Når MV taler om, hvilken retning Danmark skal flytte sig i, anvender hun deri-
mod subjektiv modalitet. Både med udgangspunkt i sig selv, men også med 
udgangspunkt i regeringen, hvilket ses gennem pronomen-brugen af jeg og 
vi. På den måde udtrykker hun klart, at det er regeringen ønsker og ikke den 
eneste endegyldige løsning for Danmark. Da hun gennem hele interviewet 
meget tydeligt bruger denne subjektive modalitet, fremstår det tydeligt, at 
det er regeringens ideologi og det de arbejder hen imod, fordi de synes dét 
er det vigtigste. 
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Morten Bødskov, Morten Østergaard og Thor Möger Pedersen: ”Venstre 
gør det dyrere at være dansker”, Berlingske, 29.02.2012 (bilag 14)
Jævnfør introduktionstekst på side 49. 

”Venstre gør det dyrere at være dansker”. (l. 1)

Allerede i overskriften bruges objektiv kategorisk modalitet gennem nutids-
bøjningen af at gøre. Gennem brugen af objektiv modalitet er det sprog-
ligt ikke tydeligt, hvilket perspektiv der repræsenteres i udsagnet, og på 
den måde kan afsendernes eget syn på Venstre fremstilles som en universel 
sandhed (Fairclough, 1992: 159).

”Sandheden er bare, at det bliver dyrere at være dansker…” (l. 14)

Samme nutidsbøjning og objektiv modalitet  anvendes i ovenstående citat. 
Samtidig anvendes adverbiet bare, som yderligere understøttes af substan-
tivet sandheden, der kan siges at være et særligt stærkt ordvalg ift. modali-
teten i kronikken. 

”Danskerne skal indstille sig på at arbejde mere og mere effektivt, og arbejdsstyrken skal 
opkvalificeres med uddannelse” (l. 66-68)

”Flere af os skal bidrage, der skal prioriteres hårdere, og nogle må afstå fra visse goder” 
(l. 37-38)

Når afsenderne fremsætter deres forslag til at løse den situation, Danmark 
befinder sig i, benytter de sig af modalverber med høj affinitet, hvilket kan 
forstås som en måde at fremsætte egne løsningsforslag som den eneste vej 
ud af problemerne. Det kan medvirke til, at man fremstår slagkraftig og sik-
ker i sin sag, og udsagnene kommer til at virke som logiske selvfølgeligheder. 
Ifølge Fairclough kan brugen af objektiv modalitet ofte rumme en form for 
magt, hvilket det kan argumenteres for, at afsenderne forsøger at opnå (Fair-
clough, 1992: 159), da de gennem sproget ønsker at fastlægge en bestemt 
virkelighedsforståelse, som understøtter deres egne politiske motiver. Det 
kan fortolkes som et forsøg på at dominere vælgernes mentale system. 

Efter en analyse af modalitet i de forskellige tekster, viser der sig en tydelig 
tendens. Generelt anvender politikerne en høj grad af kategorisk og objektiv 
modalitet for på den måde at fremstille egen udlægning som en sandhed, 
man ikke kan være uenig i. Det gøres ved, at afsender benytter en høj affini-
tetsgrad til udsagnet, som dermed tages for givet. På den måde er udsagne-
nes sandhedsværdi ikke til diskussion, og sprogligt ekskluderer afsenderen 
alternative synspunkter. Politikerne anvender samtidig mange modaladver-
bier som jo, nemlig, selvfølgelig mv. hvormed den såkaldte sandhedsværdi 
forsøges forstærket. 

INTRODUKTION  |  TEORI  |  METODE  |  ANALYSE  |  DISKUSSION  |  KONKLUSION  | OUTRO   



/12157

En undtagelse er Margrethe Vestager, der anvender subjektiv modalitet for at 
tydeliggøre, at det er hendes egne holdninger og synspunkter, hun ytrer og 
altså ikke universelle sandheder. Når hun anvender objektiv modalitet er det 
for at tydeliggøre konkrete formål med eksempelvis skattereformen frem for 
mere diffuse forestillinger om, hvad der er den rigtige retning for samfundet 
i et langstrakt perspektiv. Eftersom skattereformen er egen politik, er moda-
liteten mere acceptabel.

4.1.1.3 Sammenkædning (cohesion)
Sammenkædningsanalysen belyser, hvorledes delsætninger sammensættes 
i hele sætninger og hvordan disse sammensættes til større meningsstruk-
turer og derved understøtter en given konstruktion af en social virkelighed 
(Fairclough, 1992:176). Denne sammenkædning kan ske på forskellig vis, 
blandt andet gennem implicit sammenkædning (cohesive functional relati-
ons), hvor fokus er på større tekststykkers struktur og sammenhæng. Den 
implicitte sammenkædning stiller ofte store krav til producentens evne til 
at fordreje virkeligheden. Derved er den en mere subtil tilgang, der kan de-
koble argumentation og slutningsformer, eksempelvis gennem bevidst kom-
pleksitetsreduktion eller proportionsforvrængning. Herved kan modtageren 
blive manipuleret til at acceptere en argumentation, som reelt ikke er gyldig. 
Sammenkædning kan dog også ske gennem eksplicitte sammenkædnings-
markører (surface cohesive marking). Disse sammenkædningsmarkører, kan 
komme til udtryk gennem forskellige sproglige greb. Eksempelvis kan sam-
me ord gentages løbende i teksten (leksikal sammenhæng), afsenderen kan 
trække på ord inden for samme meningsdomæne (synonymitet) eller der 
kan refereres til tidligere pointer i teksten (ibid). Sammenkædning kan altså 
give et indblik i den rationalitet som teksten skaber - eller forsøger at skabe. 

Som nævnt i modalitetsanalysen vil introduktionsteksterne i denne analyse 
ligeledes være erstattet af en henvisning til første analysekategori.

Thor Möger Pedersen: “En skattereform til dem der trækker læsset “, Ber-
lingske, 18.01.2012 (bilag 8)
Jævnfør introduktionstekst på side 44. 

Ved analyse af kronikken optræder både eksplicitte og implicitte sammen-
kædninger. Betragtes de eksplicitte, er der en høj grad af synonymitet igen-
nem kronikken. Formuleringerne hårdt slid (l. 74), trække læsset (l. 12,17) og 
hårdtarbejdende (l. 29,47) tilfalder alle det samme meningsdomæne omkring 
fysisk arbejde og opbygger derfor en sammenhæng i teksten, som ’hjælper’ 
læseren med at tolke teksten i overensstemmelse med producentens ønske, 
hvilket også gør sig gældende i forhold til leksikal cohesion, hvor ordet hårdt-
arbejdende gentages løbende i teksten. 
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I relation til den implicitte sammenkædning er det interessant, at den speci-
fikke formulering ”Hårdtarbejdende lønmodtagere med jævne lønninger” (l. 
7,10,50) optræder gentagne gange i kronikken og sættes i forbindelse med 
”dem der trækker i kedeldragter eller orange veste. Dem der har værktøjs-
bælte. Dem der tager en uniform på (…) [og dem] der reparerer vejene, så 
materialerne kan komme frem.”(l. 12-24)

Ved at sætte lighedstegn mellem bestemte faggrupper og det at være hårdt-
arbejdende skabes en diskursiv lukning af de typer faggrupper, der ikke næv-
nes i denne forbindelse. Eftersom samtlige af de benævnte faggrupper har 
en fysisk karakter, sammenkædes en pointe løbende igennem teksten, hvor 
eksempelvis akademikere/vidensarbejdere, der ikke nævnes i kronikken) 
ekskluderes fra kategorien af hårdtarbejdende lønmodtagere. Når det sam-
menkædes med overskriften ”En skattereform til dem, der trækker læsset”, 
kan det sluttes, at dem der trækker læsset udelukkende er fysisk belastede 
faggrupper.

Herunder tages udgangspunkt i et konkret udsagn, der ved et nærmere 
sprogligt eftersyn viser sig at have nogle logiske brister. Hvis afsenderen bli-
ver ”afsløret” i at konstruere ”sandheder”, der ikke er argumentatorisk gyl-
dige, kan det påvirke afsenderens troværdighed over tid.  

”Jeg håber, at et bredt flertal af Folketingets partier kan stå bag en skattereform. For 
reformen er politikernes forpligtelse til at anerkende dem, der får det hele til at hænge 
sammen” (l. 27-29)

Der opstår en logisk brist i sammenhængen mellem de to sætninger. Re-
formen er ikke politikernes eneste mulighed for at anerkende dem, der får 
det hele til at hænge sammen, som det ellers sluttes. Ti ekstra betalte ferie-
dage årligt, gratis kantineordning eller gunstigere overenskomster er også 
muligheder for en anerkendelse af lønmodtagere. Desuden bliver reformen 
benævnt i ental, hvilket støtter op om, at hvis man ønsker at anerkende løn-
modtagerne, så bør man stemme for reformen som den ligger nu og ikke 
bare en skattereform, der skal udarbejdes i fællesskab. Der mangler derfor 
en præmis i kausaliteten. For at skabe en logisk konsistens kunne budskabet 
konstrueres som følger:

Jeg håber, at et bredt flertal i folketinget kan stå bag en reform, [da en skat-
tereform, der sænker skatten på arbejde, er en mulighed for at anerkende 
dem der får det hele til at hænge sammen, og jeg mener, at] politikerne er 
forpligtede til at anerkende denne gruppe. 

Hvis der tilmed tilføres subjektiv modalitet i form af ”og jeg mener, at”, mind-
skes både graden af kategorisk modalitet og graden af manipulation ved ikke 
at fejlslutte argumentationen, og udsagnet vil, rent kommunikationsstrate-
gisk, fremstå mere troværdigt. 
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Thor Möger Pedersen: TV Avisen, 18.01.2012 kl. 18.30  (bilag 9)
Jævnfør introduktionstekst på side 45. 

TMP nævner hårdtarbejdende flere gange i teksten. Udover at sætte fokus på 
dem i denne tekst, er det også en reference til kronikken bragt i Berlingske 
samme dag, og han kæder på den måde betydningen af hårdtarbejdende 
sammen med den betydning, han ønsker at fremstille i kronikken. På samme 
måde inddrager han også ord, der er synonymer for de i kronikken anvendte 
ord. Det er ord som at knokle hårdt (l. 14,41) og at få samfundet til at køre 
rundt (l. 33), hvilket yderligere sammenkæder teksternes betydning. I forhold 
til den implicitte sammenhæng er følgende udtalelse relevant:

”… jeg vil bare gerne lige understrege, at det som den industriansatte og rengøringsas-
sistenten […] jo har brug for, det er at vide, at hvis de bliver arbejdsløse, så er der en 
regering, som knokler benhårdt for at skabe jobs til dem, for at skabe mulighed for at de 
kan uddanne sig” (l. 37-42)

Sprogligt forsøger TMP at fremstille regeringens prioriteringer som de ene-
ste rigtige, ved at sige at de arbejdende, som måske mister deres job, har 
brug for jobs og uddannelse. Men i første omgang kan man antage, at ar-
bejdsløse tænker mere på, hvordan deres fyring kan undgås og hvordan de 
kan klare sig rent økonomisk som arbejdsløse, frem for hvordan de på sigt 
kommer ind på jobmarkedet igen. 

Helle Thorning Schmidt: TV Avisen, 29.05.2012 kl. 18.30 (bilag 10)
Jævnfør introduktionstekst på side 46. 

Kastes et blik på den eksplicitte sammenkædning, fremtræder det første 
sproglige greb gennem den leksikale sammenhæng. Ordet sikre optræder 
syv gange på 22 sætninger, svarende til ca. hver tredje sætning. Afsenderen 
er via denne sammenhæng formentlig optaget af at efterlade en følelse af 
tryghed hos modtagerne. 

Tilsvarende optræder helt almindelige lønmodtagere og Danmark/danskerne 
(l. 42,66) adskillige gange. Denne sammenkædning og synonymitet kan tol-
kes som et forsøg på at skabe sammenhængskraft. Danskerne som helhed 
og almindeligheden italesættes. Politikken kan deraf tolkes som et fælles 
projekt, hvor fællesskab og sammenhængskraft både er et mål og et middel. 
Til at understøtte denne tese optræder benævnelsen vi konsekvent i stedet 
for jeg eller“regeringen. 
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En anden sammenhængsmarkør er conjunction, der typisk optræder som 
en “hvis-så” kausalitet. Ordet velfærdssamfund behandles løbende i intervie-
wet i sammenhæng med skattelettelser gennem netop “hvis-så”-sammen-
hængsmarkører. Nedenstående er et eksempel herpå:

”Hvis vi ikke gør nogen af de her ting [skattelettelser], så står vi i en situation, hvor vel-
færdssamfundet (…) ikke kan udvikle sig (…). (l. 36-37)

Producenten opstiller bestemte sammenhængsrelationer (cohesive relati-
ons), med henblik på at positionere læseren som et subjekt i debatten (Fair-
clough, 1992:177) og hvis ellers læseren forstår de producerede sammen-
hængsrelationer, fungerer teksten ideologisk og kan generere en common 
sense-følelse hos læseren (ibid).

Den konkrete kobling i ovenstående “hvis-så”-sammensætning er koblin-
gen mellem skattelettelser og velfærdssamfundet. Italesættelsen af nød-
vendigheden af at gennemføre skattelettelser, hvis vi ønsker at opretholde 
velfærdssamfundet, som vi kender det. Det kan her ses som et afgørende 
politisk budskab for SRSF-regeringen at bryde med den opstillede dikotomi 
mellem skattelettelser og velfærd, som venstrefløjspartier traditionelt har re-
præsenteret. Hvis producenten formår at skabe en logik og selvfølgelighed 
hos fortolkeren, gennem “hvis-så”-eksempler, kan det potentielt skabe hold-
ningsændringer og flytte stemmer. Udfordringen for producenten, er dog, 
at der over tid skal være en konsistens i den praktiske kausalitet (”hvis-så”-
kommunikation), der understøtter ideologien og politikken, da producentens 
troværdighed ellers hurtigt kan blive undermineret.

Skifter vi fokus fra den eksplicitte til den implicitte sammenkædning, er ne-
denstående udtalelse et af de få eksempler i nærværende interview:

”Så det de [kontanthjælpsmodtagere i indslaget] først og fremmest har brug for, det er, 
at der kommer mere arbejde til dem i Danmark” (l. 17-18)

Der er en risiko for at fremstå arrogant, når en producent udtaler ovenstå-
ende, i og med producenten gør sig til dommer over, hvad andre mennesker 
har brug for. Hvis man spørger kontanthjælpsmodtagerne selv hvad de først 
og fremmest har brug for, vil de formentlig svare økonomisk tryghed indtil 
arbejdsmarkedet udvikler sig til et niveau, hvor der er efterspørgsel efter de-
res arbejdskraft. Ovenstående kan ses som implicit kausalitet, da HTS slutter 
et behov, der umiddelbart er logisk og spiseligt for læseren, men ved nær-
mere analyse viser sig ikke at harmonere med kontanthjælpsmodtagernes 
virkelighed. Dog er den strategiske brug af implicit kausalitet, som nævnt, 
ikke særligt udtalt i dette tv-interview, hvilket kan tænkes at støtte op om 
producentens troværdighed.
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Helle Thorning-Schmidt: TV2 Nyhederne, 25.06.2012 kl. 19.00 (bilag 11)
Jævnfør introtekst på side  47

I det første svar er der leksikalsk sammenkædning, når HTS gentager ordet 
bred flere gange:

”Vi har hele tiden gerne ville etablere et bredt samarbejde i folketinget” (l. 17-18)
”Der vil vi gerne lave en bred aftale” (l. 20)

”Så vi er gået til opgaven … det ønske at vi gerne ville lave det så bredt som overhovedet 
muligt” (l. 20-21)

På den måde markerer HTS tekstens tema og forsøger på den måde at skabe 
et rationale, hvor regeringen fremstår som en samarbejdsorienteret enhed. 
I samme svar, og ligeledes det efterfølgende, sættes det brede samarbejde 
lidt i spil, da der ved gentagelser sprogligt fokuseres på, at regeringen væl-
ger samarbejdspartner ud fra holdningen til, at regeringens udspil holdes så 
intakt som muligt:

”… dem som kunne sikre at vi fik mest muligt igennem af regeringens oprindelige skat-
teudspil” (l. 8-9)

”… dem som kan sikre at vores skatteudspil er en mest muligt intakt når vi er færdige…” 
(l. 12-13)

”… det der er afgørende for os, det er jo selvfølgelig at de ting vi lagde ind i den her skat-
teaftale…” (l. 22-23)

På den måde formår HTS at kæde et bredt samarbejde sammen med en af-
tale, der sikrer mest muligt af eget skatteudspil, og på den måde konstruerer 
et billede af, at netop denne sammenkædning er det bedste for Danmark. 

Mette Frederiksen: TV2 Nyhederne, 14.08.2012 kl. 19.00 (bilag 12)
Som ovenstående analyseres de eksplicitte sammenkædningsmarkører først:

”Og derfor er det vi har behov for at sætte fokus på nu, det er jo hvordan vi bekæmper 
den arbejdsløshed der er.” (l. 12-13)

”(…) at alt ikke kun drejer sig om penge, men måske snarere, at vi alle sammen tager et 
ansvar for at bekæmpe langtidsledigheden.” (l. 42-44)

”(…) arbejdsløse er hele samfundets ansvar (…)” (l. 9-10)

MF italesætter her arbejdsløshed som et fælles samfundsansvar. Som oven-
stående indikerer, er det en form for leksikal sammenkædning, når arbejds-
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løshed løbende knyttes op på, at ”vi alle sammen må tage et ansvar” og at 
”arbejdsløshed er hele samfundets ansvar”. Arbejdsløsheden bliver italesat 
som en fælles fjende, som vi må bekæmpe i fællesskab. Denne gentagende 
sproglige manøvre fordrer en politisk ansvarsfraskrivelse, der flytter fokus fra 
forligskredsens konkrete handlinger og ansvar, til en mere abstrakt diskus-
sion af arbejdsløshedens makroøkonomiske konsekvenser.

I forhold til synonymitet har følgende citat et analysegrundlag:

”Altså det jeg er optaget af, det er at vi får flere mennesker i arbejde. Derfor handler det 
om jobskabelse, det handler om at skabe flere arbejdspladser og det handler om at flytte 
folk fra dagpenge i beskæftigelse.” (l. 24-26)

Her nævner MF, hvad hun er optaget af og hvad situationen handler om. 
Men at få flere folk i arbejde, at skabe jobs og flytte folk fra dagpenge til 
beskæftigelse er alle formuleringer fra samme meningsdomæne, der udtryk-
ker samme intention og handling. Denne synonymitet efterlader altså ingen 
tvivl om, hvad budskabet fra MF’s side er, til trods for at dette budskab ikke 
besvarer spørgsmålene fra journalistens side.

Med henblik på den implicitte sammenkædning, kan der opstå flere relevante 
pointer gennem følgende formulering: 

”(…) fordi der er ikke nogen, der kan forsvare, at vi ikke hjælper de mennesker, der er 
ramt af langtidsledighed, og det kan vi godt, hvis vi rykker sammen nu (…). (l. 48-50)

Ovenstående forudsætter, at der kun findes én form for hjælp – hvilket er 
den hjælp, Mette Frederiksen ønsker at tilbyde. Der ligger en implicit anta-
gelse om, at det ikke er en hjælp for arbejdsløse eksempelvis at få forlænget 
deres dagpengeperiode. Den efterspurgte hjælp omkring en forlængelse af 
dagpengeperioden affejes med et ”det de arbejdsløse har brug for/det alle 
arbejdsløse drømmer om”(l. 16,31)  er et job, og vi skal rykke sammen nu for 
at hjælpe de mennesker. Problemet er, at der ikke tages højde for tidshori-
sonterne i de to løsningsmodeller. En forlænget dagpengeperiode er den 
kortsigtede hjælp og jobskabelse er den langsigtede hjælp. Det er dermed 
en kompleksitetsreducering og en logisk kortslutning at definere en subjektiv 
størrelse som hjælp så entydigt.

Margrethe Vestager: TV2 Nyhederne, 04.06.2012 kl. 21.00 (bilag 13)
Jævnfør introduktionstekst på side 48. 

I interviewet med Margrethe Vestager ses ingen nævneværdige sammen-
kædning. Denne del af analysen behandler derfor ikke interviewet, da MV 
har et varierende sprogbrug, hvor der ikke eksisterer brister i argumentation.
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Morten Bødskov, Morten Østergaard og Thor Möger Pedersen: ”Venstre
gør det dyrere at være dansker”, Berlingske, 29.02.2012 (bilag 14)
Jævnfør introduktionstekst på side 49. 

I kronikken bruger afsenderne flere gange ord, der har med ansvar at gøre 
og skaber dermed en leksikalsk sammenhæng, der er med til at skabe fokus 
i teksten. Ansvarlighedsbegrebet bruges både om regeringen selv og om 
Venstre:

”En uansvarlig adfærd i en tid, hvor Danmark står over for enorme udfordringer. Mens 
de Konservative blandt andet har indgået aftale med regeringen på skatteområdet, har 
Venstre stik mod alle traditioner blandt de traditionelt ansvarsbærende partier truet 
med at stemme mod finansloven.” (l. 80-84)

”Der er ingen tid at spilde, og Venstre og Lars Løkke Rasmussen skylder danskerne at 
droppe konfrontationen og både anerkende og tage ansvar for den situation, landet be-
finder sig i.” (l. 124-126)

”Sandheden er bare, at det bliver dyrere at være dansker, hvis ikke vi tager et ansvar her 
og nu. Hvis vi som Venstre blot leder efter undskyldninger for at blive liggende i hænge-
køjen.” (l. 14-16)

På den måde er ansvarsdiskussion, det man som læser husker, når man har 
læst kronikken. Men afsenderne deler begrebet op i en dikotomi, hvor den 
positive og ansvarlige kategori bruges om regeringen og deres arbejde med 
at redde Danmark mens den negative og uansvarlige kategori tilfalder Lars 
Løkke og hans partifæller, som sættes som ansvarlige for, at Danmark er 
endt i denne situation. Og netop derfor skylder han befolkningen at tage 
det ansvar. Fokus på den manglende ansvarlighed hos Venstre understreges 
yderlige ved gentagelse af to helt identiske sætninger:

”Det ville klæde Venstre, hvis Lars Løkke Rasmussens melding var udtryk for, at også han 
nu åbner øjnene og tager medansvar for den situation, de selv har bragt landet i” (l. 97-
99, l. 131-133). 

Følgende udsagn er udgangspunkt for sammenkædningsanalysens impli-
citte del:

”Lars Løkke Rasmussen og hans parti Venstre […] turnerer med et løfte om ikke at gøre 
livet dyrere for danskerne. Sandheden er bare, at det bliver dyrere at være dansker, hvis 
ikke vi tager et ansvar her og nu. Hvis vi som Venstre blot leder efter undskyldninger for 
at blive liggende i hængekøjen.” (l. 11-16)

I sammenhængen mellem de forskellige sætninger, forsøger afsenderne at 
skabe en kobling mellem Venstres løfte om ikke at gøre det dyrere at være 
dansker og det ikke at tage ansvar. Ansvarsbegrebet er rent sprogligt ligestil-
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let med regeringens politik, men ikke at være enig i den, er ikke det samme 
som ikke at tage ansvar. Derfor er præmissen om, at Venstre leder efter und-
skyldninger for at blive liggende i hængekøjen og derfor ikke tager ansvar, 
bristet, da Venstre blot tager ansvar ved ikke at støtte op om regeringens 
politik, muligvis fordi de mener, at denne politik netop gør det dyrere at 
være dansker. SRSF tager patent på ansvarsbegrebet med en sådan sproglig 
fremstilling, og der efterlades ingen fortolkningsmuligheder i forhold til at 
betragte Venstres politik som ansvarlig.

Et andet sted i kronikken findes følgende udsagn:

”… med verdens måske mest ambitiøse klimaplan vil vi ikke bare gøre vores for at forhin-
dre de mest dystre fremtidsscenarier i at blive til virkelighed, men også skabe tusindvis af 
jobs og lægge Danmarks fremtid i danskernes hænder…” (l. 52-55)

Gennem sproglige virkemidler forsøger afsenderne at fremsætte deres hand-
linger som noget ekstra. Gennem formuleringen ”vil vi ikke bare gøre vores 
for at forhindre de mest dystre fremtidsscenarier”, siger producenterne im-
plicit, at de udover at forhindre dystre fremtidsscenarier vil være så ansvarli-
ge, at de gør noget ekstra – nemlig at skabe flere jobs. Men at skabe flere jobs 
er, hvad de som folketingspolitikere er valgt til at gøre, og måske den eneste 
mulighed for at imødegå dystre fremtidsscenarier, og det er derfor ikke en 
ekstraordinær indsats, som de sprogligt forsøger at konstruere det som. 

Igennem ovenstående analyse ses klare tendenser for samtlige politiske tek-
ster i retning af en strategisk og manipulativ brug af såvel implicitte som 
eksplicitte sammenkædninger. I forhold til den eksplicitte del optræder gen-
tagelser af samme ord eller formuleringer hyppigt, hvilket er medvirkende 
til at skabe en form for tema for teksten, der indsnævrer modtagerens for-
tolkningsrum af teksten. Tilsvarende viser analysen en udpræget grad af sy-
nonymitet, hvor producenten anvender nært beslægtede udtryk fra samme 
meningsdomæne, hvilket kan ses som et ønske om at sige det samme med 
forskellige formuleringer. Betragtes den implicitte sammenkædning, bærer 
ovenstående tekster præg af kompleksitetsreduktion og logiske kortslutnin-
ger – eksempelvis sammenkædes sætninger og pointer ud fra en hullet kau-
salitet, hvor relevante præmisser for pointerne udelades. Politikerne forsøger 
altså at skabe et rationale i teksten, der, i argumentationsteoretisk forstand, 
ikke giver mening.

4.1.1.4 Delkonklusion af 1. dimension
Ud fra de analyserede tekster fremkommer en række kommunikative ten-
denser på tværs af de behandlede regeringspolitikere. Ordvalgsanalysen vi-
ser, at der er en tydelig opdeling mellem de ordkategorier, der benyttes til 
at beskrive regeringens politik på den ene side og oppositionens politik på 
den anden. Regeringspolitikerne efterlader et snævert fortolkningsrum, både 
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hvad angår oppositionen og deres eget virke på den politiske scene – med 
henholdsvis udpræget negative og positive konnotationer til følge. Rege-
ringen fremstilles som proaktive, arbejdsomme og ansvarsbevidste, mens 
oppositionen skildres som dovne, uansvarlige og uden lysten til at gøre en 
positiv forskel for Danmark. Regeringen italesætter dermed ikke alene op-
positionens politik som forkert, men motivtolker også på oppositionspoliti-
kernes ønsker og moral.

Ud fra modalitetsanalysen kan det konkluderes, at de udvalgte regerings-
politikere anvender en høj grad af kategorisk og objektiv modalitet. Dermed 
fremstilles deres egen virkelighedsforståelse i vid udstrækning som en ende-
gyldig sandhed, der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved. Til at understøtte 
denne kommunikative tilgang anvender politikerne mange modaladverbier 
som jo, nemlig, selvfølgelig mv. hvormed den såkaldte sandhedsværdi for-
søges forstærket. Derved foregår en sproglig eksklusion af alternative syns-
punkter, til trods for at politik er et udtryk for holdninger, hvorfor man ikke 
skal lede længe for at finde andre holdninger og modargumenter i det politi-
ske spekter. En undtagelse er Margrethe Vestager, der i højere grad anvender 
subjektiv modalitet for at tydeliggøre, at det er hendes egne holdninger og 
synspunkter, hun ytrer og altså ikke universelle sandheder.

I sammenkædningsanalysen ses klare tendenser for samtlige af de analyse-
rede politiske tekster i retning af en strategisk og manipulativ brug af såvel 
implicitte som eksplicitte sammenkædninger. Producenterne forsøger gen-
nem gentagelser og synonymitet at skabe en form for tema i teksten, der 
indsnævrer modtagerens fortolkningsrum for teksten. Betragtes den impli-
citte sammenkædning, bærer teksterne præg af kompleksitetsreduktion og 
logiske kortslutninger. Politikerne forsøger altså at skabe et rationale i tek-
sten, der i argumentationsteoretisk forstand ikke giver mening.

Overordnet betragtet kan det konkluderes, at de udvalgte regeringspolitike-
re har en skråsikker kommunikationsform, at de forsøger at fremstille politi-
ske modstandere i et ensidigt, dårligt lys samt at de kompleksitetsreducerer, 
gennem logiske fejlslutninger med henblik på at skabe konsensus omkring 
egen politik, kontekstudlægning og virkelighedsforståelse.

4.1.2 Anden dimension – diskursiv praksis

Gennem analysens første dimension er de forskellige politiske teksters sprog-
lige egenskaber behandlet. Som nævnt i teoriafsnittet er Faircloughs bidrag 
til diskurslitteraturen især centreret om samspillet mellem den enkelte tekst 
og de forhold teksten optræder i, hvilket vil sige, at der ikke kan konkluderes 
på første dimension isoleret set, men resultaterne herfra skal ses i lyset af en 
bredere diskursiv og social praksis (Fairclough, 1992:198).
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Følgende analysedel behandler således den diskursive praksis med henblik 
på at belyse de produktions- og konsumptionsprocesser, der er forbundet 
med teksten (Phillips & Winther Jørgensen, 1999:93). Der er dermed et fokus 
på den sproglige meningsskabelse - eller mangel på samme, der opstår mel-
lem afsender og modtager. Analysedelen splittes op i to underkategorier; 
produktionsprocesserne, der belyser de politiske og kommunikative forhold 
teksterne er underlagt og konsumptionsprocesserne, hvor analysen beskæf-
tiger sig med afhandlingens primærempiri i form af fokusgrupperesponden-
ternes forståelse og fortolkning af de politiske tekster, som produktionsdelen 
behandler. Når produktionsforholdene analyseres, handler det i vid udstræk-
ning om, hvordan udøveren af den diskursive praksis gennem italesættel-
sesprocesser peger på, hvorledes denne opfatter, fortolker og konstruerer 
virkeligheden. Når konsumptionsprocesserne analyseres, inddrages uddrag 
af fokusgrupperespondenternes udtalelser og disse sammenholdes med 
producentens italesættelse for at belyse, hvorvidt der er overensstemmelse 
mellem produktion og konsumption med henblik på at afdække i hvilken ud-
strækning den politiske kommunikation kan siges at lykkes.

4.1.2.1 Produktionsforhold
Som teoriafsnittet redegjorde for behandles produktionsprocesserne med 
baggrund i forskydningsteori. Denne tilgang anvendes med henblik på at 
afdække de retoriske undvigemanøvrer, der indeholder en subtil redefinering 
af spørgsmålet i selve svaret. Forskydning betragtes dermed som et analy-
seredskab, der kan støtte op om, ikke kun hvilken italesættelse, der benyttes 
i en given kontekst, men også en kategorisering af hvilke diskurstyper, der 
typisk omgås og hvilke diskurser, der typisk træder i stedet. 

Nedenstående model giver et billede af analysens tilgang til produktionspro-
cesserne med baggrund i forskydningsteori

Figur 4: Model (kilde: egen produktion)

De to pile i midten omhandler selve forskydningen, hvor produktionsforhol-
dende bliver belyst. Her afdækkes hvilke retoriske undvigemanøvre politi-
kerne benytter sig af og hvilke diskurser, der benyttes for at konstruere vir-
keligheden.
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Følgende analyse af de diskursive produktionsforhold baseres på en tema-
tisk udvælgelse af dele af samme empiri, der er behandlet i den tekstnære 
dimension. 

Helle Thorning-Schmidt: TV Avisen, 29.05.2012 kl. 18.30 (bilag 10)

Spørgsmål fra journalist:
Helle Thorning-Schmidt, godaften. Så kom den endelig på bordet, den her skattereform. 
Tror du at det er det her – det du nu har lagt frem – som dine vælgere forventer af dig?

Svar fra HTS: 
Jeg tror vores vælgere og danskerne i det hele taget forventer en socialdemokratisk le-
det regering, som sætter gang i Danmark og skaffer arbejdspladser. Og det de her kon-
tanthjælpsmodtagere har brug for, er netop at der kommer gang i Danmark igen – at vi 
får nogle af de arbejdspladser tilbage, som er forsvundet ud af Danmark, sådan så de kan 
komme ind på arbejdsmarkedet. (l. 8-16)

I ovenstående udtalelse introduceres med en aktørforskydning. HTS bliver 
spurgt til hendes person – om det hun nu har lagt frem, er det som hendes 
vælgere forventer af hende. HTS forskyder fra hendes person til regeringen, 
hvilket er et eksempel på en retorisk undvigemanøvre, der breder ansvaret 
ud på et demokratisk valgt system. Dernæst ses endnu en aktørforskydning, 
da fokus flyttes fra vælgernes forventninger til statsministeren, til hvad kon-
tanthjælpsmodtagere har brug for. 

I sidste del af svaret ses en niveauforskydning fra et journalistisk spørgsmål 
om at få belyst, hvorvidt den konkrete skattereform stemmer overens med 
vælgernes forventninger til statsministeren mod et overordnet fokus på Dan-
marks vækstmuligheder. Der skal sættes gang i Danmark og nogle af de 
arbejdspladser som er forsvundet ud af Danmark skal tilbage.

Betragter vi det diskursivt, ændrer HTS diskursen fra en tillidsdiskurs i spørgs-
målet (forventninger til HTS) til en langsigtet vækstdiskurs (makroøkono-
miske prioriteringer). Udmeldingen fra HTS kan ses som en negligering af, 
at vækstprioriteringen formentlig kun kan praktiseres, hvis det bliver på be-
kostning af nogle af de svageste grupper i samfundet. Der er tilsyneladende 
kun én løsning til at komme godt igennem krisen - nemlig vækst. Men hvis 
ikke statsministeren altid har ment det samme, er spørgsmålet om vælger-
nes forventninger og statsministerens troværdighed relevant og bør måske 
besvares konkret frem for at forskydes og negligeres.
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Thor Möger Pedersen: TV2 Nyhederne, 18.01.2012 kl. 19.00 (bilag 9)

Spørgsmål fra journalist:
Thor Møger Pedersen, hvordan kan en SF skatteminister gå ind for øget ulighed?

Svar fra TMP:
Altså jeg synes det som vi helt klart hørte her i indslaget, det er at arbejdsløse – det vig-
tigste vi skal gøre for dem, det er at skabe jobs og sikre uddannelse. (l. 17-21)

Vi ser en aktørforskydning fra TMP’s rolle som skatteminister til et vi. Des-
uden niveauforskydes fra et tillidsspørgsmål omhandlende skatteministerens 
ideologiske ståsted til et svar, der omhandler konkret beskæftigelsespolitik. 
Den diskursive praksis ændres altså fra en tillidsdiskurs til en langsigtet ar-
bejdsmarkedsdiskurs.

Spørgsmål fra journalist:
Men hvordan kan du gå ind for øget ulighed.

Svar fra TMP:
Regeringens politik er helt klar. Vi ønsker at mindske uligheden. Vi ønsker at bekæm-
pe fattigdom. Man skal jo huske, at vi allerede har afskaffet de meget lave ydelser, som 
fastholdt mennesker i fattigdom. Nu er tiden så kommet til en skattereform. Den skat-
tereform, den handler om arbejdsmarkedet og dem i beskæftigelse. Og der er det helt 
afgørende – jeg vil faktisk sige, at det er en venstreorienteret mærkesag - at de hårdtar-
bejdende lønmodtagere får en anerkendelse. (l. 22-29)

Igen ses en aktørforskydning fra et personligt spørgsmål: ”Hvordan kan du 
gå ind for (…)” til et svar omhandlende regeringens politik. Herefter benyttes 
en tidsforskydning, der flytter fokus fra nutid til fortid: ”Man skal jo huske, at 
vi allerede har afskaffet de meget lave ydelser”. Ved at forankre forskydnin-
gen i tid og henvise til, hvilke gode initiativer regeringen har gennemført, re-
lativeres det journalistiske spørgsmål (Gabrielsen, Jønch-Clausen, & Pontop-
pidan, 2011:118). TMP formår derved at italesætte sig selv og regeringen som 
socialt ansvarlige gennem en tidsforskydning, samtidig med at skattemini-
steren undgår at svare på det kritiske spørgsmål. Slutteligt ses en niveaufor-
skydning fra et spørgsmål om den specifikke skattereforms konsekvenser 
for uligheden i samfundet til overordnede venstreorienterede mærkesager. 
Igen åbner formuleringen ”den skattereform, den handler om (…)”  for en 
niveauforskydning.

Rent diskursivt konstrueres en virkelighed, hvor det eneste, der kommen-
teres på, er langsigtede arbejdsmarkedsforhold i form af jobskabelse og en 
anerkendelse af de hårdtarbejdende lønmodtagere, og hvor de ofre en så-
dan prioritering måtte medføre ekskluderes i debatten – med andre ord en 
diskursiv lukning af det område spørgsmålet reelt omhandler – øget ulighed. 
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Mette Frederiksen: TV2 Nyhederne, 14.08.2012 kl. 19.00 (bilag 12)

Spørgsmål:
Godaften, beskæftigelsesminister. Hvordan vil du være med til at finde de penge der skal 
til, for at finansiere SF’s dagpengekrav?

Svar:
Altså først og fremmest vil jeg gerne sige, at arbejdsløse er hele samfundets ansvar og 
når arbejdsløshed rammer fx unge, eller ved langtidsledighed, så er det et alvorligt pro-
blem, både for det enkelte menneske og for os alle sammen. Og derfor er det vi har behov 
for at sætte fokus på nu, det er jo, hvordan vi bekæmper den arbejdsløshed, der er. Man 
kan diskuterer systemets indretning længe, men jeg synes, at der er noget, der er endnu 
vigtigere – og det er at sikre, at vi flytter folk fra dagpenge ud på arbejdsmarkedet igen. 
(l. 7-16)

I svarets første linje anvender producenten en aktørforskydning i forhold til 
den konkrete ansvarsplacering. Der er reelt tale om en kobling af aktør- og 
niveauforskydning, da aktørforskydning indledes af sætningen ”Altså først 
og fremmest vil jeg gerne sige”, hvilket kan ses som et udtryk for et ønske 
om at flytte diskussionen til en mere abstrakt ramme – et andet niveau (Ga-
brielsen, Jønch-Clausen, & Pontoppidan, 2011:124). Denne ramme indeholder 
således en overordnet ansvarsplacering for ledigheden generelt, der under-
streger, at arbejdsløshed er hele samfundets ansvar. Der forskydes dermed 
både fra Mette Frederiksens person (aktørforskydning) og fra spørgsmålets 
essens omkring SF’s dagpengekrav (niveauforskydning).

I resten af udtalelsen ser vi flere eksempler på niveauforskydninger, der er 
formålstjenstlige for producentens ønske i relation til at perspektivere og 
diskursivere emnet. ”Og derfor er det, vi har behov for at sætte fokus på nu 
(…)” samt ”(…) men jeg synes, at der er noget, der er endnu vigtigere (…)” er 
begge tydelige eksempler på niveauforskydning. I disse tilfælde forskydes fra 
det konkrete spørgsmål omkring en given finansiering til det overliggende 
formål med reformerne, hvilket vil sige det konkrete spørgsmål forskydes ved 
at fokusere på det abstrakte, bagvedliggende, ideologiske motiv (ibid, 125). 

Det forskydningerne i dette tilfælde åbner for, er en diskursivering af politik-
ken, hvor det tydeliggøres, at det vigtige er, at ”vi bekæmper den arbejdsløs-
hed der er” og at ”sikre at vi flytter folk fra dagpenge ud på arbejdsmarkedet 
igen”. Udtalelsen og interviewet i sin helhed bærer således præg af en dis-
kursiv lukning af de kortsigtede konsekvenser af et langsigtet ønske om at 
forbedre Danmarks konkurrencedygtighed. 
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Margrethe Vestager: TV2 Nyhederne, 04.06.2012 kl. 21.00  (bilag 13)

Spørgsmål:
Udtalelse fra Pia Kjærsgaards: Jeg synes det er meget uretfærdigt fordi, det var jo me-
ningen – og jeg tør næsten ikke bruge udtrykket – de der hårdtarbejdende danskere, 
der knoklede altså de der floskler man har brugt, og nu viser det sig, at det er de mest 
velhavende, der får noget ud af det og det synes jeg er uretfærdigt.

Interviewer: 
Margrethe Vestager, [hvordan forholder du dig til, at nye beregninger viser, at det er de 
mest velhavende, der får noget ud af skattereformen?]

Svar:
Jo, men men, det tror jeg kommer lidt an på hvem man synes er de mest velhavende. 
Jeg synes det er en rigtig god ting at beskæftigelsesfradraget bliver fordoblet. Jeg synes 
også, at det er en rigtig god ting, at hvis man er enlig forsørger, at ens beskæftigelsesfra-
drag bliver næsten tredoblet og jeg synes også, at det er i orden, at nogle af de lærere og 
metalarbejdere, holder op med at betale topskat, for de yder også et væsentlig bidrag til 
vores samfund. Det kan jeg stå fuldstændig inde for. (l. 26-38)

MV benytter sig af aktør- og niveauforskydning i dette uddrag. Det bemær-
kelsesværdige i forhold til de ovenstående forskydningsanalyser er dog, at 
MV som producent her benytter sig af atypiske forskydninger både hvad 
angår aktør- og niveau. Den aktør, der primært fremgår i PK’s kommentar, 
er et man, der i konteksten må læses som regeringen. I MV’s svar benytter 
hun pronomenet jeg fem gange og sidste sætning lyder tilmed: ”Det kan jeg 
stå fuldstændig inde for”. Ved at tage afsæt i sig selv, frem for regeringen, 
indskrænkes aktøren i modsætning til ovenstående analyser, hvor aktørfor-
skydningen typisk består af en udvidelse, hvor de omhandlende ministre ho-
vedsageligt benytter et kollektivt vi, der implicerer enten regeringen som 
helhed eller Danmark som nation (Gabrielsen, Jønch-Clausen, & Pontoppi-
dan, 2011:122). Vi-pronomenet fungerer altså som aktørforskydningsmarkør, 
der som oftest indeholder en personlig ansvarsfralæggelse ved at distribuere 
ansvaret ud på en større gruppe. Den indskrænkende aktørforskydning vi ser 
MV anvende her, har tilsvarende en ansvarspåtagelse. 

Der er ingen relevant tidsforskydning i det udvalgte udsnit af interviewet, til 
gengæld ses en niveauforskydning, der ligesom aktørforskydningen også har 
en ”indskrænkende” tilgang – altså en kommunikativ bevægelse fra det mere 
abstrakte, værdiladede spørgsmål om retfærdighed til den konkrete politik 
og de implikationer denne måtte have. ”Jeg synes også, at det er en rigtig 
god ting, at hvis man er enlig forsørger, at ens beskæftigelsesfradrag, bliver 
næsten tredoblet”. Vi ser her et eksempel på en meget konkret politisk ef-
fekt frem for et fokus på det bagvedliggende ideologiske motiv (Gabrielsen, 
Jønch-Clausen, & Pontoppidan, 2011:125). Vi ser et lignende kommunikativt 
greb i følgende citat: ”(…) jeg synes også, at det er i orden, at nogle af de 
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lærere og metalarbejdere, holder op med at betale topskat”. Spørgsmålets 
perspektiv ændres dermed fra en diskussion omhandlende overordnede, 
ideologiske, fordelingspolitiske overbevisninger omkring retfærdighed til en 
praksis, der beskriver konkrete positive effekter for enkeltgrupper. 

I forhold til de specifikke produktionsforhold bevirker ovenstående retoriske 
virkemidler, at MV kan omgå spørgsmålets essens, eksempelvis ved at stille 
spørgsmålstegn ved definitionen af at være velhavende. Efter at have åbnet 
op for denne definition giver MV en række eksempler på befolkningsgrupper, 
der normalt ikke betegnes som velhavende (enlige forsørgere, lærere, me-
talarbejdere), men som ikke desto mindre vil drage fordel af skattereformen. 
Derved italesættes enlige forsørgere og metalarbejdere som velhavende, 
hvilket formentlig har til hensigt at underminerer PK’s og borgernes bekym-
ring. Denne italesættelse er kun mulig, fordi MV ikke forholder sig til formu-
leringen ”(…) de mest velhavende, der får noget ud af det”. Det er neglige-
ringen af denne gradbøjning, der muliggør niveauforskydningen fra ideologi 
til konkret politisk effekt. MV fokuserer på det, vi må antage, som værende 
de mindst velhavende og sætter alle velhavende i samme kategori og forhol-
der sig dermed ikke til det fordelingspolitiske spørgsmål, der omhandler den 
overordnede relation mellem indkomst og skattelettelser. Jo højere indkomst 
desto større skattelettelse. 

I forhold til den specifikke diskursive praksis forsøger MV ikke at ændre dis-
kursen fra eksempelvis en social diskurs eller tillidsdiskurs til en vækstdiskurs, 
men holder sig til spørgsmålet om, hvem skattereformen gavner.

Helle Thorning-Schmidt: TV2 Nyhederne, 25.06.2012 kl. 19.00 
(bilag 11)

Spørgsmål:
Men prøv lige at se her, fordi Margrethe Vestager (MV) hun udtalte sig så fredag aften ef-
ter aftalen var i hus. Der er færre penge til offentligt forbrug, fordi vi har disponeret nogle 
af pengene til at give skattelettelser. Er det så helt forkert, det din vicestatsminister siger 
her. Hun siger jo netop, at der er ikke råd til lige så meget velfærd, fordi I prioriterer skat-
telettelser.

Svar:
Det er jeg uenig i på den måde - jeg er ikke uenig med Margrethe Vestager, jeg er uenig 
med din fremstilling, fordi det her det handler jo om, at vi har fået flertal for f.eks. at 
bruge nogle forsvarspenge, altså midler der var afsat til forsvaret, har vi kunnet bruge 
til skattelettelser, som skaber mere dynamik i vores samfund, og dermed mulighed for 
bedre velfærd. Så der er ingen tvivl om, at det her det skaber flere mennesker i job, det 
skaber gang i DK, det giver en løft til de dårligst stillede folkepensionister og enlige for-
sørgere. (l. 40-52)

Spørgsmålet omhandler det generelle forhold mellem skattelettelser og vel-
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færd og hvorvidt HTS er enig med MV’s realpolitiske forståelse. At der er 
færre penge til offentligt forbrug når der gives skattelettelser. Vi ser en tids-
forskydning, når HTS niveauforskyder svaret gennem formuleringen ”(…) for-
di det her det handler jo om (…)”. I stedet for at bevæge sig fra det konkrete 
til det abstrakte, tager HTS’ kommunikation indledningsvis udgangspunkt i 
et enkelt element af finansieringen af skattereformen i forsøget på at mod-
bevise MV’s påstand, og hun italesætter dermed skattereformen som fuldt 
finansieret af ikke-velfærdsrelaterede udgiftsposter, til trods for at den ved-
tagne skattereform eksempelvis bevirker, at overførselsindkomster fra 2016 
reguleres, så de ikke følger lønudviklingen, hvilket giver en besparelse på 
tre milliarder kr. (Ritzau, 2012b). Vi ser altså et eksempel på en kommunika-
tiv bevægelse fra skattereformens overordnede konsekvenser for den kort-
sigtede velfærd til et enkeltelement af finansieringsgrundlaget, der fungerer 
som modsvar til MV’s påstand, hvilket udgør en manipulativ, indskrænkende 
niveauforskydning.

Den sidste del af svaret indeholder også vekslende niveauforskydninger. 
Først en udvidelse fra skattelettelser til dynamik, arbejdspladser og øget vel-
færd, hvorefter det indskrænkes til positive effekter for enkeltgrupper som 
folkepensionister og enlige forsørgere.

I relation til den diskursive praksis, er spørgsmålet centreret om konsisten-
sen i regeringens politiske ståsted, da en indrømmelse af, at de gennemførte 
skattelettelser får negative konsekvenser for de svagest stillede i samfundet, 
vil stå i skarp kontrast til regeringens politiske udmeldinger før valget og 
traditionelle mærkesager. Disse produktionsforhold er formentlig grundlaget 
for at ændre en socialøkonomisk samarbejdsdiskurs til den ofte benyttede 
vækstdiskurs, der som nævnt tidligere ekskluderer skattereformens tabere 
fra diskussionen.

I det følgende analyseres de to kronikker, der blev behandlet i den tekstuelle 
dimension. Da forskydningsteori kræver et spørgsmål/svar-materiale, vil ana-
lysen af kronikkerne ikke indeholde forskydningsteori, men i stedet trække på 
de mere traditionelle begreber fra Faircloughs udlægning af den diskursive 
praksis.

Morten Bødskov, Morten Østergaard og Thor Mager Pedersen 
”Venstre gør det dyrere at være dansker”, Berlingske, 29.02.2012 (bi-
lag 14)
Kronikkens tema er ansvar. Afsenderne italesætter både hvilke aktører, der 
har ansvaret for krisen og samtidig definerer de, hvad ansvarlighed indebæ-
rer fremadrettet. 
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Betragtes afsendernes ansvarsplacering for krisen, er følgende citater rele-
vante i en analytisk sammenhæng:

”(…) for VKO efterlod en regning, der skal betales.” (l. 7-8)

”Med stramme budgetter, nødvendige prioriteringer og målrettede investeringer kan vi 
undgå at begå de fejl, den tidligere regering begik.” (l. 43-44)

”Med en ny budgetlov vil vi sikre, at det er slut med de offentlige budgetoverskridelser, 
der var reglen snarere end undtagelsen under VK-regeringen.” (l. 57-59)

”Det ville klæde Venstre, hvis Lars Løkke Rasmussens melding var udtryk for, at også 
han nu åbner øjnene og tager medansvar for den situation, de selv har bragt landet i.” 
(l. 97-99)

Med ovenstående formuleringer skabes en diskurs, der appellerer til en com-
monsense forståelse af forklaringen på Danmarks økonomiske situation. 
Ovenstående formuleringer er direkte og eksplicitte og sidestiller den da-
værende VK-regering med budgetoverskridelser, fejl og ansvarligheden for 
den regning, der nu skal betales. Ved at forklare den økonomiske krise med 
Venstres politik, indsnævres de komplekse årsagsforklaringer for den glo-
bale krise til en håndgribelig størrelse – det er Venstres skyld. En sådan dis-
kursiv formation kræver en kompleksitetsreduktion ud over det sædvanlige 
– blandt andet i forhold til den flertydige kausalitet, der ligger til grund for 
krisen. Blandt andet i forhold til den generelle menneskelige grådighed, både 
hvad angår finanssektoren og det individbaserede friværdiforbrug, uanset 
partifarve. Desuden kan der stilles spørgsmålstegn ved den økonomiske po-
litik, en rød regeringen ville have ført under 00’ernes højkonjunktur til sam-
menligning.

Med henvisning til den fremadrettede ansvarlighed, støtter følgende udta-
lelser op om den diskursive virkelighed afsenderne forsøger at konstruere:

”Hvis vi som Venstre blot leder efter undskyldninger for at blive liggende i hængekøjen.” 
(l. 15-16)

”Lars Løkke Rasmussen har muligheden for at være med til at tage ansvar (…) Vi synes 
faktisk, han skylder befolkningen det.” (l. 45-48)

”Selvom der blev snakket meget om bredt samarbejde i valgkampen, har Løkke og hans 
Venstreløver hidtil været mere optaget af popularitet i meningsmålinger, konfrontation 
og drillerier end løsninger.” (l. 77-79)

Venstre italesættes samlet set som dovne og ansvarsforladte. Lars Løkke 
Rasmussens person italesættes i bedste fald som en politiker, der er mere 
optaget af popularitet og drillerier end at finde løsninger på de problemer, 
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han selv har skabt. Det ironiske er her, at kronikken i sig selv har til formål at 
skabe øget popularitet for regeringen, gennem en tekst, der i højere grad er 
baseret på drillerier end løsninger. Ved at være så ensidig i retorikken, tyder 
ovenstående citater på, at afsenderne har til hensigt at lægge vægt på den 
diskursive virkelighed, at Lars Løkke Rasmussen og Venstre er ansvarsfor-
ladte, inkompetente politikere, der dog har muligheden for at få en form for 
oprejsning, ved at takke ja til regeringens politik og konkrete reformforslag. 

Kronikken fungerer dermed primært som mudderkast-tekst, hvor formålet 
tydeligvis er at få Venstre og Lars Løkke Rasmussen til at fremstå i et dårligt 
lys samtidig med at afsenderne tager patent på ansvarsbegrebet og itale-
sætter deres politik som synonym med ansvarlighed. I tråd med tendensen 
fra den diskursive praksis’ analyse af tv-interviewene etableres også i kronik-
ken her en langsigtet ansvarlighedsdiskurs, der er ret entydigt defineret.

Thor Möger Pedersen ”En skattereform til dem der trækker læsset “, 
Berlingske, 18.01.2012 (bilag 8)
Kronikken har til formål at tydeliggøre hvilke befolkningsgrupper, der drager 
fordel af den nye skattereform og samtidig forklare danskerne, hvorfor skat-
tereformen er nødvendig og hvordan et sådan politisk tiltag kan forenes med 
den røde regerings socialpolitik. Følgende citater er symptomatiske for den 
rationalitet og dermed den diskurs afsenderen forsøger at søge tilslutning til 
hos modtageren:

”Hårdtarbejdende lønmodtagere med jævne lønninger blev overset af den borgerlige 
regering” (l. 7-8)

”Hårdtarbejdende lønmodtagere. Dem der står tidligt op, smører leverpostejsmadder, 
afleverer ungerne og tager på arbejde. Skattereformen starter og slutter med dem.” (l. 
10-12)

”For i dag - efter ti års borgerligt styre - så ved vi, at det for en del mennesker stadig er 
sådan, at det ikke kan betale sig at arbejde” (l. 46-47)

Kronikken bruger uforholdsmæssigt meget spalteplads på at eksemplificere, 
hvilke professioner der er underlagt gruppen af hårdtarbejdende lønmodta-
gere med jævne lønninger. Men med en udtalelse som i andet citat i oven-
stående skabes en ret diffus definition af hårdtarbejdende lønmodtagere. At 
smøre madpakker og køre sine børn i institution, er ikke kun forbeholdt den del 
af befolkningen, der har jævne lønninger. Det gælder i vid udstrækning også 
højtlønnede og arbejdsløse. TMP skaber dermed en identifikations-diskurs, 
der rammer bredt, hvilket bevirker, at en overfladisk læsning af kronikken vil 
skabe en stor tilslutning til reformen, da der sættes lighedstegn mellem dem, 
der smører madpakker og dem der drager fordel af skattereformens forde-
lingspolitiske konsekvenser. Udfordringen for TMP er dog, at skattereformen 
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reelt gavner de mest velhavende relativt mere end befolkningsgruppen med 
de jævne lønninger (kilde), hvilket er svært foreneligt med klassisk SF-politik. 
TMP foretager dermed, gennem kombinationen af snævre italesættelser og 
en markant brug af kategorisk modalitet, en diskursiv lukning af de negative 
konsekvenser af skattereformen set ud fra et socialistisk synspunkt.

I forhold til at benævne skattereformens nødvendighed, kan det sidste af 
de tre ovenstående citater sige noget om den ønskede fremstilling af det 
forhold. Argumentet er her, at hvis det efter ti år med skattelettelser ikke kan 
betale sig at arbejde, så må regeringen være ansvarlige og sænke skatten på 
arbejde. Selv med en argumentatorisk fejlslutning som denne, benytter TMP 
stadig muligheden for at italesætte Venstre og VK-regeringens skattepolitik 
som uansvarlig. Dette til trods for at den røde regeringen er blevet beskyldt 
for tilnærmelsesvis at kopiere den borgerlige politik. Endnu italesættes den 
langsigtede ansvarlighed, der ligger regeringen meget på sinde. Samtidig ses 
en kompleksitetsreduktion i form af et angreb på Venstre som værende skyld 
i, at regeringen er nødt til at gennemfører reformer. Skattereformens sociale 
bagside, både for dem, der står uden for arbejdsmarkedet, hvis overførsels-
indkomster ikke følger lønudviklingen de kommende år og problematikken 
i at skattereformens fordelingspolitiske konsekvenser blandt lønmodtagere 
ikke harmonere med de socialistiske mærkesager, negligeres og ekskluderes 
fra TMP’s konstruerede virkelighed.

4.1.2.2 Konsumptionsforhold

I konsumptionsdelen af den diskursive praksis fokuseres der på fokusgrup-
perespondenternes umiddelbare opfattelse og holdning til politisk kommuni-
kation. Respondenterne forholder sig til det samme materiale, som er blevet 
belyst i henholdsvis den tekstuelle dimension og den diskursive praksis pro-
duktionsdel, med undtagelse af de to kronikker. Denne afgrænsning fore-
kommer dels fordi, at der er et overlap mellem politikerne i de anvendte tv-
interview og i kronikkerne og dels fordi materialet i form af tv-interviews ud-
gør et tilstrækkeligt grundlag for respondenternes kommentarer. Eftersom 
de formelle og lingvistiske træk (fra den tekstuelle dimension) indvirker på 
såvel produktion som konsumption (Fairclough, 1992:71), vil respondenternes 
udtalelser, der relaterer sig til eksempelvis ordvalg og modalitet betragtes 
som værende relevante for konsumptionsanalysen. Som tilfældet var med 
produktionsdelen, vil de konkrete udtalelser være tematisk udvalgt og kon-
teksten benævnes kun i form af, hvilket interview udtalelserne berør. Dette 
bevirker, at udtalelserne optræder relativt abrupt.

Helle Thorning-Schmidt 
TV Avisen, 29.05.2012 kl. 18.30
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LB: Jeg synes sådan når hun snakker, uanset om der kommer flere arbejdspladser el-
ler ej, når hun snakker, hun gentager sig selv uafladeligt. ”Arbejdspladser” det tror jeg 
hun nævnte en 3-5 gange. Det er kendetegnende for hende, at uanset hvordan de stiller 
spørgsmålet, så kommer hun tilbage og siger stort set de samme ord pakket ind på en 
anden måde. (Bilag 5A, l. 128-133).

Ovenstående udtalelse relaterer sig til de eksplicitte sammenkædningsmar-
kører i form af et fokus på HTS gentagelse af samme ord. LB udtaler, at HTS 
gentager sig selv uafladeligt, hvilket tydeligvis er et irritationsmoment for 
respondenten. Den sidste del af udtalelsen er centreret omkring de forskel-
lige forskydningsformer. LB mener, at det er kendetegnende for HTS, at uan-
set hvordan spørgsmålet stilles, kommer hun tilbage og siger stort set det 
samme, pakket ind på en ny måde. For at kunne svare stort set enslydende, 
må HTS nødvendigvis ændre spørgsmålets diskursive karakter gennem for-
skydning. 

JH: (…) Hun [intervieweren] spørger hende [HTS] ”hvad er der sket med dig, siden du 
mener at de her skattelettelser er vejen frem.” Og så er hun rigtig god til at tage spørgs-
målet med ind og så egentlig svare på det, hun bliver spurgt om, men ikke tage sig af 
det ”hvad er der sket med mig-spørgsmål”. Hun siger, ”det der er sket med skattelet-
telserne”. (Bilag 5B, l. 76-81).

Udtalelsen indikerer en klar bevidsthed omkring forskydning. I ovenstående 
tilfælde påpeger JH en aktørforskydning fra HTS’ person til et spørgsmål om 
skattelettelser – en kortsigtet tillidsdiskurs ændres gennem forskydning til en 
langsigtet vækstdiskurs. JH fremstår som værende bevidst om det politiske 
spil, da respondenten roser HTS for at kunne foregive at svare på et spørgs-
mål, uden reelt at gøre det. 

Thor Möger Pedersen
TV2 Nyhederne, 18.01.2012 kl. 19.00

MR: Altså han har helt klart nogle pointer som han gerne vil frem med og han er sådan set 
ikke så interesseret i at svare på spørgsmål (…) (Bilag 5B, l. 21-23).

MR har en klar formodning om TMP’s kommunikationsstrategi. Responden-
ten giver her udtryk for, at TMP ikke er så interesseret i at svare på spørgs-
mål. Som produktionsdelen af den diskursive praksis belyste, indeholder in-
terviewet en række forskellige forskydningsformer, hvorfor respondentens 
betragtninger er enslydende med den teoretiske gennemgang af materialet. 

LB: De ødelægger det for sig selv ikke – fordi de har en retorik som simpelthen bare gør 
at man bliver ligeglad med dem ikke. Der er nogle få nogle der kommer ud over rampen, 
fordi de har nogle synspunkter – man behøver ikke være enige med dem – men de kom-
mer dog ud over rampen fordi de er markante og de tør sige nogle ting og stå ved det de 
siger. (Bilag 5A, l. 103-107).
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Ovenstående er en mere generel udtalelse om politisk kommunikation i form 
af pronomenet ”de”. Udtalelsen opstår dog i umiddelbar forlængelse af TMP’s 
interview, hvorfor TMP må antages at være underlagt ovenstående udtalelse. 
Der er klare indikationer på, at respondenten tilhører den del af vælgersta-
ben, der efterspørger nye tilgange til politisk kommunikation. Den nuværen-
de retorik bevirker, ifølge LB, at vælgerne bliver ligeglade med politikerne. 
Som alternativ til de retoriske undvigemanøvre efterspørges politikere, der er 
mere markante og som tør sige nogle ting og stå ved det de siger.

Mette Frederiksen
TV2 Nyhederne, 14.08.2012 kl. 19.00

CP: Flere gange [var der] reference til, at man skulle gå i arbejdstøjet og se at få løst det 
problem regeringen nu har skabt, ikke. Og det er sådan lidt ansvarsforflygtigelse. (Bilag 
5A, l. 297-299).

Udtalelsen relaterer sig til niveau- og aktørforskydninger fra produktionsde-
len, baseret på MF’s udtalelser omkring arbejdsløshed som hele samfundets 
ansvar. Respondenten betragter MF’s kommunikation som ansvarsfralæg-
gende, hvilket stemmer overens med aktørforskydningsresultaterne i pro-
duktionsdelen.

KH: Og det er rigtig ærgerligt for hun var ellers, synes jeg, sådan mere autentisk og tro-
værdig, men nu har hun så gået i samme skole som Helle så også går i. (Bilag 5A, l. 284-
285).

KH efterspørger indirekte autentiske og troværdige politikere, ved at mene at 
MF har rykket sig væk fra det autentiske og troværdige og at det er ærger-
ligt. Respondenten kritiserer den skole MF og HTS går i, hvilket kan ses som 
et billede på den kommunikationsstrategiske tilgang MF og HTS anvender. 

JH: Jeg synes det er utroligt enerverende, at høre på. Hun får stilt et spørgsmål og så har 
hun det samme kæmpe floskel svar, om at vi skal alle sammen tage ansvar. Hvis jeg skulle 
svare på et spørgsmål så kunne jeg  have sagt ”vi skal alle sammen ende fattigdom og 
have fred i verden”. Hun siger jo ikke noget som nogen partier ville kunne stille sig imod. 
(…) Så jeg synes det er flere minutters tomhed, der bare kører i cirkler. Det er et klassisk 
eksempel på alt det jeg synes der er galt med politik. (Bilag 5B, l. 205-214).

Her er JH tydeligt modstander af de abstrakte niveauforskydninger, der bru-
ger taletid på bekostning af mere konkrete udmeldinger. Med udtalelsen: 
”Det er et klassisk eksempel på alt det jeg synes er galt med politik”, kobles 
abstrakte niveauforskydninger ikke blot til MF men til politik generelt og ita-
lesættes samtidigt som et irritationsmoment for respondenten.
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Margrethe Vestager
TV2 Nyhederne, 04.06.2012 kl. 21.00  

KJ: Hun virker troværdig. Igen, hun har styr på det, lyder det til. Og har sine argumenter 
i orden, synes jeg. (Bilag 5B, l. 144-145).

KJ udtrykker sig her positivt over for MV. At hun virker troværdig i sin kom-
munikation og har sine argumenter i orden må betegnes som et aktiv i forhold 
til vælgertilslutning og samarbejdsviljen fra konkurrerende politiske partier.

JH: Jamen jeg synes at øhhmm. Det allerførste spørgsmål hun bliver stilt, så svarer hun 
i en absolut og siger ”nej”, punktum (…) Og det er en god start. (Bilag 5B, l. 146-149).

JH fokuserer her på en mere specifik retorisk pointe. I spørgeskemaet blev 
det fremhævet som en vigtig kompetence, at politikerne svarede ærligt på 
kritiske spørgsmål (bilag 3). Her fremhæver respondenten et konkret ja/nej-
svar. Der var bred enighed om, på tværs af fokusgrupperne, at denne kom-
munikationstilgang får politikeren til at fremstå mere troværdig. 

KH: (…) de andre snakker ligesom om hvad alle andre synes er godt uden at de ved det. 
Hun siger, ”jeg tror” og ”jeg synes” og… (Bilag 5A, l. 256-258).

L: …”det er mit bud på fremtiden”, det kan vi godt lide, tror jeg. De andre tager afstand 
og taler ned til, hun taler i øjenhøjde. (Bilag 5B, l. 260-261).

Ovenstående udtalelser omhandler den tekstuelle dimensions modalitetska-
tegori. Der er enighed om, at subjektiv modalitet tiltaler respondenterne i 
højere grad end at tale på vegne af hele befolkningsgrupper. 

4.1.2.3 Delkonklusion af den diskursive praksis

De udvalgte spørgsmål/svar-materialer viser en række tendenser i relation 
til brugen af forskydningsteoretiske virkemidler. Fælles for de tre fremtræ-
dende forskydningsformer er, at de ikke indebærer en afvisning, men en re-
definering af journalistens spørgsmål, idet perspektivet eller præmissen, der 
ligger til grund for svaret, ændres i selve svaret. Forskydningen fungerer der-
med som en subtil undvigemanøvre, og det kan være svært at gennemskue, 
hvori omskrivningen af det stillede spørgsmål præcist består (Gabrielsen, 
Jønch-Clausen, & Pontoppidan, 2011:129).  I forhold til fokusgruppernes kon-
sumption af de pågældende tv-interview, afspejler der sig en klar bevidsthed 
om brugen af de retoriske undvigemanøvre. En stor del af de enkelte for-
skydninger, blev påpeget eksplicit af respondenterne og der var bred enig-
hed om, at denne kommunikationsstrategiske tilgang distancerede politiker-
ne fra respondenterne. Denne distancering, har indflydelse på politikernes 
mulighedsbetingelser for at fremstå troværdigt og opnå accept af konkrete 
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budskaber og argumenter. Desuden blev elementer fra den tekstuelle ana-
lyse fremhævet som irritationsmomenter. Eksempelvis blev explicitte sam-
menkædninger, ordvalg og objektiv modalitet påpeget, hvilket understøtter 
formodningen om, at vælgerne har opnået en øget refleksivitet i forhold til 
politiske kommunikationsstrategier.

I forhold til den konkrete diskursive praksis tegner der sig et billede af et 
ønske om at fokusere på langsigtet vækst fra producentens side. En katalo-
gisering af de mest gængse perspektiver i afhandlingens empiriske kontekst 
(dagpenge-	og	skattereform)	viser,	at	både	Thor	Möger	Pedersen,	Mette	Fre-
deriksen og Helle Thorning-Schmidt forskyder spørgsmål, der indeholder en 
social diskurs eller tillidsdiskurs til en langsigtet vækst- eller ansvarsdiskurs. 
Der er dermed fokus på målets goder frem for midlets negative konsekven-
ser. Niveau- og tidsforskydning bliver altså essentielt i forhold til at kunne ita-
lesætte skattereformen som udelukkende positiv, da der altid vil være tabere 
på kort sigt, når reformer gennemføres.

Margrete Vestager benytter sig også af forskydning, men i det konkrete 
materiale er det en aktørforskydende ansvarspåtagelse frem for ansvarsfra-
skrivelse, der umiddelbart klinger mere troværdigt. Det manipulative består 
dog i, at hun kun påtager sig ansvaret for de specifikke positive effekter af 
skattereformen frem for at tage ansvar for skattereformens bredspektrede 
konsekvenser på godt og ondt. Ikke desto mindre høstede Margrethe Vesta-
ger roser fra stort set samtlige fokusgrupperespondenter, der fremhæver 
argumentation, udtryk, konkretisering og saglighed som afgørende tillids-
skabende parametre. Der er dermed overvejende overensstemmelse mellem 
den teoretiske analyse, både hvad angår den tekstuelle dimension og den 
diskursive praksis, der flere steder påpeger troværdighedsskabende kommu-
nikative elementer og fokusgrupperespondenternes opfattelse af Margrethe 
Vestager dermed. Generelt betragtet ses dog en tendens hos de pågælden-
de regeringspolitikere i retning mod en kommunikativ troværdighedsproble-
matik ved ikke at forholde sig til de kritiske spørgsmål. I stedet produceres 
en diskursiv lukning af den faktuelle bagside af medaljen i form af skatte- og 
dagpengereformens negative konsekvenser.

4.1.3 Tredje dimension – social praksis

I ovenstående analyse blev politikernes kommunikation undersøgt ud fra 
Faircloughs tekstuelle og diskursive praksis samt de konsumptionsproces-
ser, der gør sig gældende hos modtagerne af den politiske kommunikation i 
form af vælgerne. Det sidste led i den tredimensionelle diskursanalyse er den 
sociale praksis. Her træder vi et skridt tilbage fra de to foregående dimensio-
ner og belyser de samfundsmæssige tendenser, der kunne formodes at ligge 
til grund for disse. Hensigten er derfor at afdække de sociale og kulturelle 
relationer og strukturer, der skaber rammen for den diskursive praksis (Fair-
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clough, 1992:237). Den tredje dimension er relevant, da det ifølge Fairclough 
er nødvendigt at se på den dialektiske forbindelse mellem teksten og de 
samfundsmæssige strukturer denne optræder i. Det er således i samspillet 
mellem den sociale og diskursive praksis, at vi nærmer os spørgsmålet om 
forandring og ideologiske konsekvenser – hvad den diskursive praksis’ ideo-
logiske, politiske og sociale konsekvenser er (Phillips & Winther Jørgensen, 
1999:98). Dette fordrer det tværfaglige perspektiv, hvor tekstanalyse og so-
cial analyse kombineres til diskursanalyse.

Konkret struktureres nærværende analysedel ved at splitte den sociale prak-
sis op i vælgernes praksis på den ene side og politikernes praksis på den 
anden. Herved belyses, hvorvidt producenterne kommunikerer i tråd med 
konsumenternes virkelighedsforståelse, hvilket er en forudsætning for en 
succesfuld kommunikation. Den konkrete skelnen mellem politikernes og 
vælgernes virkelighed vil i praksis indeholde en del overlap, da politikerne 
også er vælgere og derfor både underlagt vælgernes og politikernes sociale 
praksis. Ikke desto mindre er det inden for afhandlingens kontekst relevant at 
belyse, hvorvidt politikerne kommunikerer i overensstemmelse med vælger-
nes forventninger. Som de ovenstående analyser indikerer, lader dette ikke 
til at være tilfældet. Det kan dermed formodes, at vælgerne og politikerne 
trækker på to forskellige sociale praksisser, hvilket i denne afhandling er tred-
je dimensions analyseinteresse. Politikernes sociale praksis analyseres gen-
nem den eksisterende litteratur inden for feltet. Fokus er på samfundsudvik-
lingens betydning for de omskiftelige krav til politikernes kommunikation, for 
deraf at fremskrive til forholdene for politikernes sociale praksis i dag. Væl-
gernes sociale praksis belyses gennem afhandlingens primær empiri i form af 
spørgeskemaresultaterne og fokusgruppeundersøgelsen, samt eksisterende 
kulturteoretisk- og politisk litteratur.

4.1.3.1 Politikernes sociale praksis
Politisk kommunikation har gennem de seneste år ændret sig markant gen-
nem en professionalisering af den politiske kommunikation. I kraft af denne 
professionaliseringsproces er der opstået et nyt paradigme for politisk kom-
munikation – strategiparadigmet (Winther Nielsen, 2012b). I forbindelse med 
Folketingsvalget i 2001, rettede opmærksomheden sig mod Venstres brug 
af medierådgivere og pressechefer (Frandsen, 2004:19). Fogh slog sig op 
på kontraktpolitikken med simple og strømlinede budskaber. Andre parti-
er er efterfølgende gået i Venstres fodspor, og ved folketingsvalget i 2007 
valgte SF samme tilgang og udvalgte nogle letfordøjelige løfter, som de gik 
til valg på. SF fik et rekordvalg, og for ”konsulenter og kommentatorer blev 
den måde at gribe politikken an på opfattet som den eneste vej til succes” 
(Winther Nielsen, 2012b).  Vælgerne var også tilfredse og kunne forholde sig 
til de klare budskaber. Med Fogh kan man sige, at strategisk kommunikation 
inden for politik blev et vigtigt redskab, og i årenes løb er antallet af særlige 
rådgivere, eller spindoktorer, steget markant (Berlingske, 2008). 
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Da SRSF-regeringen indtrådte sidste efterår, øgede de ikke kun antallet af 
ministre, men samtidig også antallet af særlige rådgivere tilknyttet den en-
kelte minister (Ritzau, 2011; Vangkilde, 2011). Skarp kommunikation og spin 
må altså siges at have fundet vej til Christiansborg og er en naturlig del af 
politikerjobbet. Men hvorfor har politikerne haft brug for at professionalisere 
deres kommunikation, hvorved behovet for disse særlige rådgivere er op-
stået, og hvad er kravene til politikernes strategiske kommunikation? I det 
følgende vil disse to områder beskrives, for at undersøge den sociale praksis, 
politikerne befinder sig i. 

Samfundsudviklingen i Danmark
Ifølge Winther Nielsen opstod Foghs strategiforståelse med inspiration fra 
udenlandske strømninger (Winther Nielsen, 2012b). Udviklingen i USA og 
England med en systematisk og professionel tilgang til politisk kommuni-
kation kan siges at have båret en stor del af succesen for politikere som Bill 
Clinton og Tony Blair (Sarup, 2004:39), hvorfor det virker naturligt, at Fogh 
forsøgte samme strategi i Danmark.  

Professionaliseringen af politisk kommunikation kan dog også synes at være 
et relevant svar på den udfordring, som den nyere samfundsmæssige kon-
tekst står over for (Frandsen, 2004:36). Frandsen forsøger at finde frem til, 
hvilke faktorer i samfundsudviklingen der giver et behov for en skarp strategi 
for kommunikationen. Det gør han ved at se på den eksisterende litteratur 
om spindoktorer og undersøge om og hvordan denne professionalisering 
forklares. 

Frandsen fremlægger bl.a. Jønsson & Larsens tilgang til samfundsforandrin-
gerne, hvor udviklingen er gået mod governance-modellen, hvor der er flere 
politiske aktører som udøver en horisontal politisk styring. Den betyder i en 
dansk kontekst, at politikere fra Christiansborg interagerer med EU, kommu-
ner, regioner, embedsmænd og markedskræfter (ibid, 24-25). Decentralise-
ringen af forskellige magtinstanser i samfundet gør, at der er mange aktører, 
som er med til at beslutte politikken. Inden for en sådan model anvender 
den danske politologiske forskning teorien forhandlingsøkonomi, hvor po-
litiske beslutningsprocesser foregår som et spil om forhandlinger i lukkede 
netværk. En del af forhandlingerne foregår dog i offentligheden gennem 
kommunikative kampe. Og som Frandsen opsummerer, er det i disse kampe 
nødvendigt, at de politiske aktører behersker politisk kommunikation profes-
sionelt, for at vinde forhandlingsspillet (ibid, 25). Ifølge Frandsen er det her, 
spindoktorer får sin berettigelse, da de gennem brugen af forskellige kom-
munikationsstrategiske virkemidler kan overbevise vælgerne om, at verden 
er skruet sammen på en måde, som favoriserer vedkommendes udgangs-
punkt (ibid, 45-46). Det betyder, at politikere i dagens Danmark har bedre 
mulighed for at vinde forhandlingsspillet, hvis de har fuldstændigt styr på 
den professionaliserede kommunikation, og det får de ofte gennem brugen 
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af spindoktorer, medietræning og anden rådgivning. 

Demokratiets udvikling i et historisk perspektiv
Forklaringen på hvorfor behovet for politiske spindoktorer er opstået, bør 
ifølge Frandsen også sættes ind i et større historisk perspektiv. Her anvender 
han filosoffen Pierre Rosanvallon og opstiller tre symptomer på samfundets 
udvikling; afsociologisering af politikken, fremkomsten af en ny type politiker 
og opståen af en ny type vælger (ibid, 32).  

Afsociologiseringen af politikken omhandler opbruddet mellem de traditio-
nelle partier og samfundsklasserne, hvorved partierne mister medlemmer. I 
1947 var mere end hver fjerde vælger i Danmark medlem af et politisk par-
ti (Elkit, 1991:60), i år 2000 var færre end hver 20. vælger medlem (Lloyd, 
2012). De lave medlemstal har udover økonomiske konsekvenser for parti-
erne også betydning for antallet af kernevælgere (Frandsen, 2004:32). I takt 
med at vælgerne forlader partierne, er der ikke længere tæt kontakt mellem 
borger og politiker, som der var i datidens partiforeninger. Derfor er relatio-
nen blevet mere upersonlig og kortvarig, hvilket øger mediernes rolle i distri-
butionen af samfundsrelevante informationer til befolkningen. Det er altså 
medierne, der bliver politikernes relation til borgerne, hvilket fører til en mere 
strategisk tilgang til at udvælge budskaber. Men medierne udvikler sig også 
og bliver svære at nå med konkrete budskaber, hvilket kræver spindoktorer, 
som netop har kompetencerne til at være bindeled mellem politiker og me-
die med det formål at kommunikere til befolkningen. Hvordan medierne fun-
gerer, hvordan de har udviklet sig, og hvordan det har været en af årsagerne 
til professionaliseringen, diskuteres senere, hvor mediernes rolle analyseres. 

Ligesom vælgerne fravælger medlemskaber af politiske partier, er de samti-
dig blevet mere rodløse og mere flygtige, når de skal placere deres stemme. 
Vælgerne identificerer sig mindre med partierne, da mange mangler et ideo-
logisk ståsted. På den måde kan de vælge og vrage elementer fra partipro-
grammerne og de er dermed mere uforudsigelige (ibid, 33). Når vælgerne 
er blevet mere troløse og konkurrencen om vælgernes stemmer er blevet 
større, får budskaber en vigtigere rolle, hvorfor en mere strategisk kommu-
nikation er ideel.  Man kan nærme sig en forståelse af vælgerne som forbru-
gere af politik, hvorfor nødvendigheden i at tænke politik ud fra en mere 
marketingsorienteret vinkel vinder frem, fordi der er færre kernevælgere og 
partierne ligner hinanden mere (Merkelsen, 2007:27). Men samtidig er mang-
foldigheden blandt vælgerne også større end partierne har været vant til, og 
derfor er det nødvendigt at kunne kommunikere på flere niveauer og til flere 
forskellige mennesker på en forståelig måde, både for dem, som besidder en 
stor politisk viden og dem som ikke gør. Men politikerne vil gerne lede sam-
fundet i en bestemt retning, og derfor får særlige rådgivere inden for kom-
munikation og marketing en større rolle i professionaliseringsprocessen. Og 
vælgerne lod sig i Fogh-tiden forføre af indbydende budskaber, fordi de fra 
erhvervslivet var vant til samme måde at kommunikere og sælge på, og fordi 
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kommunikation var præcis og forståelig. 

Samtidig med denne udvikling, hvor politik har fået en anden rolle og hvor 
det er sværere at forudsige, hvor vælgerne lægger deres stemmer, er der 
ligeledes opstået en ny type politiker. Hvor politikerne tidligere tjente partiet, 
som havde stærke ideologiske kræfter bag sig, og politikeren dermed var 
et slags talerør, har den enkelte politiker fået en mere fremtrædende rolle. 
Det stiller større krav til politikernes formidlingsevner, hvorfor rådgivning kan 
være en god ide. Og her kommer spindoktorer også ind. De har erfaring med 
den journalistiske verden og kan medietræne og rådgive politikeren, så kom-
munikationen bliver klarere. 

Ovenstående tre samfundsudviklingssymptomer er med til at drive behovet 
for en professionalisering af kommunikation mellem politikerne og offentlig-
heden. Det skal dog understreges, at den nævnte samfundsudvikling har dy-
bere historiske rødder end den periode, hvor selve spindoktorerne er blevet 
introduceret i Danmark. Udviklingen siger derfor mere om behovet for en ge-
nerel professionalisering af politisk kommunikation, end de konkrete måder, 
professionaliseringen er foregået på, som danner rammerne for politikernes 
sociale praksis. 

Medierne og den politiske journalistiks selvstændiggørelse
Overordnet set kan mediernes rolle i samfundet betegnes som en mediali-
sering af politikken, hvilket skal forstås på den måde, at det i større grad er 
medierne, der sætter den politiske dagsorden, fordi politik ofte foregår på 
mediernes præmisser (Hjarvard, 2008). Dvs. at man som politiker skal have 
mediernes nyhedskriterier for øje, når man skal formidle sin politik, og det 
stiller store kommunikative krav til dem. Man kan nærmest sige, at politiske 
aktører tilegner sig samme nyhedslogik som medierne, for på den måde at 
tænke politik ud fra de samme kriterier, som medierne gør (ibid, 16). Medi-
erne er desuden et vigtigt element i det forhandlende demokrati, hvor dialog 
er det centrale. Hvis man undlader at vurdere, hvem der i praksis har adgang 
til magten, kan alle komme til orde i medierne, hvorfor politikerne derfor ofte 
kan møde modargumenter til egen politik. Eksempelvis kan interesse-, er-
hvervs- og fagorganisationer og lignende få taletid og komme med modar-
gumenter til de budskaber politikeren fremsætter. 

Konsekvensen af mediernes udvikling er, at politikerne professionaliserer og 
opruster deres kommunikation ved at ansætte særlige rådgivere, som ud-
over at rådgive dem om kommunikation også formår at agere inden for me-
diernes spilleregler. Dermed anerkender politikerne mediernes betydning for 
den politiske samfundsdebat, men forsøger at styre sin egen kommunikation 
igennem rådgiverne. De særlige rådgivere har ofte en stor viden om, hvordan 
medierne vurderer, agerer og vinkler. De kan servere politiske budskaber, så 
de egner sig til medierne, og samtidig har de kompetencerne til at vinkle 
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politiske diskussioner, så de tilgodeser holdninger hos den pågældende poli-
tiker. Ydermere er medierådgiverne ansat til at kunne se politiske argumenter 
fra flere sider, for på den måde at være forberedte på at gendrive eventuelle 
modstridende synspunkter fra andre politiske partier, interesseorganisatio-
ner eller lignende før de bliver fremført. 

Medierne har desuden udviklet sig i både mængde og aktualitetsgrad. Med 
den teknologiske udvikling er der kommet flere platforme til end tidligere, 
hvor aviserne ofte var tilknyttet og støttet af bestemte politiske partier. Ud-
over de klassiske medier som tv, radio og printmedier, er der kommet on-
line netaviser, der opdaterer døgnet rundt, og der er kommet sociale medier, 
hvor borgerne kan møde politikerne på andre måder, end man traditionelt 
har været vant til. Når medierne konstant er tilstede og søger gode historier, 
er ”de særlige rådgivere og alle øvrige kommunikationsrådgivere […] nød-
vendige hjælpere i et samfund, der kræver, at politikerne svarer på spørgsmål 
næsten døgnet rundt og formulerer hurtige løsninger på meget komplice-
rede problemer” (Krogh, 2012). Kommunikationen af de politiske budskaber 
får derfor et større fokus, hvorfor man kunne forestille sig, at politikerne er 
vant til at tænke deres politik inden for de rammer kommunikation sætter. 
Det store medieudbud medfører samtidig, at politikerne i større omfang skal 
stå til rådighed for journalister, der vil have citater til en historie. Men når et 
svar forventes inden for meget kort tid, kunne man forestille sig, at politiker-
nes kommunikation bliver strømlinet og kortet ned til simple budskaber, der 
er nemme at huske, som det blev gjort i kontraktpolitikken (Winther Nielsen, 
2012b). Og endvidere støtter journalisternes position som vagthund op om 
denne tilgang, fordi det kan være nemmere at gentage samme budskab i 
stedet for at bevæge sig ud på usikker grund ved at forsøge at forklare og 
argumentere på ny. 

De senere år er der desuden opstået en større  kritisk bevågenhed mod po-
litikere, der forventes at være moralens vogtere og hvor der er fuldstændig 
overlap mellem den førte politik og den moral og levevis som privatpersonen 
bag politikeren udviser. Politikerne skal konstant stå til ansvar for tidligere 
holdninger og ytringer, og de bliver fremstillet som forrædere i medierne, 
hvis de fejler og bliver taget i dobbeltmoralske handlinger. Et eksempel på 
dette er, da Karen Ellemann, daværende miljøminister, fik gennemrodet sin 
skraldespand af Ekstra Bladets journalister. Det blev en forsidehistorie, da 
journalisterne  som fandt skrald, der burde have været afleveret på gen-
brugsstationer. Samtidig havde hun en del madspild og det i samme periode 
som hun lancerede en kampagne for netop dette (Svensson, Kornø & Brasch 
Andersen, 2010).

Hvis samfundet har en kultur, der i kraft af mediernes personfokus ikke værd-
sætter evnen til at erkende, når man har taget fejl eller vurderet en sag for 
hurtigt, kan man forestille at det fører til, at politikerne ikke tør sige noget, 
uden at have lavet en strategi for, hvordan og hvor det skal siges. I stedet 
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bliver politikerne jagtet på moralen, og når de ændrer holdning, hentes eti-
ketten forræder hurtigt frem fra såvel befolkningen som  medier og eget 
bagland (Christy, 1998). Evnen til at være åben over for at lade sig overbevise 
af saglige argumenter er en vigtig kompetence i generel ledelsesteori/kon-
fliktløsning, men denne tilgang værdsættes tilsyneladende ikke tilstrækkeligt 
i samfundet, hvilket kan være årsag til, at politikerne fastholder deres kom-
munikationsforståelse.

4.1.3.2 Vælgernes sociale praksis
Gennem den indledende induktive kodning af vores spørgeskemaundersø-
gelser, ser vi en tendens i retning af en efterspørgsel på politisk oprigtighed 
– en mere autentisk tilgang til formidlingen af politik. 94,9 % af responden-
terne, er enten enige eller helt enige i, at det er vigtigt, at politikerne er i stand 
til at indrømme, når de begår fejl. 96,6 % af de adspurgte er enten enige eller 
helt enige i, at det er vigtigt, at politikerne svarer ærligt på kritiske spørgsmål 
(Bilag 3). Når der spørges ind til, hvilke parametre der har størst betydning, 
hvis respondenterne stemmer personligt, viser resultatet, at politikeren skal 
fremstå tillidsvækkende, have en nuanceret kommunikation og lade sin per-
sonlighed skinne igennem, så man kan mærke personen bag politikeren (bi-
lag 3), hvis de skal opnå respondenternes gunst.

Med baggrund i ovenstående tegner der sig et billede af et uopfyldt, væl-
germæssigt behov for ærlighed, ægthed, gennemsigtighed og personlighed 
i den aktuelle politiske kommunikation. Med udgangspunkt i dette empiriske 
resultat har nedenstående analyse af vælgernes sociale praksis til formål at 
iagttage de kulturelle strømninger, vælgerne er konsumenter såvel som pro-
ducenter af. Herved opnås øget indsigt i vælgernes konstruerede virkelighed 
og forudsætninger for at tolke og tilslutte sig den diskursive og tekstuelle 
praksis som den aktuelle politiske kommunikation udspringer fra.

Autenticitetsdyrkelse som diskursiv drivkraft
Længslen efter ’det ægte’ er rent kulturteoretisk ikke et nyt fænomen. Den 
ægte vare har rødder tilbage til 1960’erne, hvor modkulturelle værdier til det 
”ensrettende system” vandt stor udbredelse (Hermansen, 2012). For at kunne 
udvikle og bryde de herskende diskurser i samfundet, er det en nødven-
dighed at have diskursive modpoler. På den ene side ses en dominerende 
konventionel kultur, mens der på den anden side er et modbegreb i form af 
alternative subkulturer med deres helt egne betydningssystemer, egen smag 
og stil, der står i modsætning til mainstreamkulturen  (Hebdige, 1999).

Denne subkulturelle modsætning har traditionelt været centreret omkring 
en konkret politisk modstand mod senkapitalismen - eksempelvis udbyt-
ning, globalisering, miljø, og militær. Ifølge professor i filosofi Andrew Potter 
(2010), er denne konkrete modstand blevet afløst af en langt mere diffus kri-
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tik af hele modernitetsprojektet som fremmedgørende og falsk. En moddis-
kurs til modernitetsprojektet kan passende beskrives som en autenticitets-
søgen, der af mange karakteriseres som et massefænomen. Såkaldt almin-
delige mennesker giver rask væk udtryk for, at vi lever i en ’kunstig’ verden, 
hvor intet er, hvad det giver sig ud for, og livet i stigende grad forekommer 
tomt og hult (Potter, 2010 ). Til at støtte op om denne pointe gennemførte 
den amerikanske markedsanalytiker John Zogby i 2005 og 2008 omfattende 
undersøgelser af de amerikanske forbrugeres værdier og konkluderede, at 
de ikke længere ønskede sig materielle goder, men i stedet udtrykte ”a deep-
felt need to reconnect to the truth of our lives, and disconnect from the illu-
sions that everyone from advertisers to politicians makes us believe are real” 
(Zogby, 2008). Undersøgelsen er ganske vist ikke foretaget blandt danske 
respondenter, men afhandlingen trækker alligevel på resultaterne, da de tol-
kes som værende toneangivende for den vestlige verdens forbrugsmønstre 
og tilhørende værdier i form af forventninger til kommende produkter og 
kommunikation.

Vi betragter altså autenticitetsbegrebet som et samlebegreb for en generel 
skepsis over for nogle karakteristiske aspekter af det, der betegnes som mo-
derniteten. Moderniteten er ifølge Potter karakteriseret af tre overordnede 
samfundsmæssige tendenser: Sekulariseringen, som har efterladt mennesket 
helt alene i universet; markedsøkonomien, som æder sig ind på vores liv og 
identitet; liberalismen, som fokuserer på individet og dets frie udfoldelser, 
men devaluerer fællesskabet – og sidst men ikke mindst betragtes teknologi-
en som drivkraft for hele denne udvikling (Potter & Askegaard, 2012). Jagten 
på ’det ægte’ er altså et indigneret, følelsesladet, romantisk oprør, og denne 
jagt er gået ind på alle territorier, der på en eller anden måde fremstår som 
uberørte af moderne masseproduktion og kapitalisme (Hermansen, 2012). 
En nostalgisk længsel efter tiden før verden gik af lave, der eksempelvis in-
kluderer en idyllisering af tidligere genrationers naturtro og ”ægte” måde at 
agere på.

Denne jagt og kulturelle strømning, forplanter sig blandt andet i det stigende 
fokus på bæredygtighed, miljø og ’fra jord til bord’-principper, hvilket igen 
kommer til udtryk i trendsættende livsstilsformer. Eksempelvis hipsterkultu-
ren, der dyrker de autentiske signaler som eksempelvis skovmandsskjorte, 
fuldskæg, smørrebrød og bodegabesøg. Disse livsstilsrelaterede forbrugs-
mønstre er for længst identificeret af erhvervslivet, der ikke blot tilbyder mere 
økologi og Fairtrade - men sågar håndspidsede blyanter, reality-tv, ur-yoga, 
cross-fit, boliviansk lamauld og øl fra stadigt mindre mikrobryggerier (ibid). 
Alt sammen produkter der er med til at forstærke den autenticitetstrend, 
der i forvejen er svær at overse. Erhvervslivet har traditionelt været hurtig til 
at følge sådanne trends og tendenser for at legitimere sig selv og forbedre 
konkurrenceevnen gennem en tidssvarende kommunikation og produktpor-
tefølje. 
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Den kritiske politiske forbruger
I analysen af vælgernes sociale praksis er det relevant at belyse det paradig-
me, som relationerne mellem politikere og vælgere udspiller sig under. Eks-
perter peger traditionelt på ændringer i teknologi og kommunikationsmedier 
samt øget uddannelse og velstand, som en katalysator for de større udvik-
lingslinjer. Eksempelvis har fjernsynet og sidenhen internettet ændret den 
måde, politikerne kan påvirke deres vælgere på (Potter & Askegaard, 2012). 
I forhold til fjernsynsmediet, er sendefladen i dag præget af en interesse 
for at afdække den politiske strategi. Tv-programmer som “Jersild og Spin”, 
“Mogensen & Kristiansen” og ”Tirsdagsanalysen” fokuserer på spin, motiv-
analyser og strategisk snilde frem for politisk substans. Tilsvarende bidrager 
internettet og de skrevne medier med et hobetal af avisartikler, radioindslag 
og blogs med samme formål om at få øget indsigt i det politiske spil (ibid).

Mainstream-mediernes stigende fokus på spinkulturen i det politiske land-
skab medfører, efter alt at dømme, en øget forståelse og interesse for det 
politiske kulissearbejde. Politik er blevet allemandseje og selv DR’s brede dra-
maserier som ”Borgen” og ”Forbrydelsen”, der samler omkring halvanden 
million seere hver eneste søndag (bilag 1), har et udtalt fokus på spin og det 
politiske spil. Til trods for seriernes fiktive udgangspunkt baner de formentlig 
vejen for en dybere interesse for spillereglerne i Danmarks magtcentrum. 
I tilgift er den hidtil lyssky relation mellem spindoktorer og journalister kom-
met op til overfladen i form af adskillige lækagesager gennem de sidste par 
år. Eksempelvis da daværende forsvarsminister Søren Gades særlige rådgi-
ver, Jacob Winther, angiveligt lækkede personfølsomme oplysninger om det 
danske jægerkorps hemmelige missioner i Irak i 2007  (Ekstra Bladet, 2011). 
Eller da tidligere it-chef og kommunikationschef i forsvaret fabrikerede en 
falsk oversættelse af den såkaldte ”Jæger”-bog i 2010 og lækkede den til 
pressen (Dramshøj, 2010). Senest den igangværende skattesag omkring læk 
af Helle Thorning-Schmidts private skatteoplysninger i 2011, der involverer 
forhenværende skatteminister Troels Lund Poulsen og daværende spindok-
ter, Peter Arnfeldt (Braagaard, 2012). Disse forhold styrker formentlig ikke 
tilliden til det politiske system, men øger, efter alt at dømme, befolkningens 
kritiske tilgang til politikernes kommunikation.

En kritisk tilgang afføder et behov for gennemsigtighed og en mere ærlig og 
personlig tilgang til politisk kommunikation. Denne efterspørgsel imødekom-
mes gennem de nyeste skud på stammen inden for politiske tv-formater. ”Vel-
kommen til virkeligheden”, ”Felix rykker ind” og ”Bag Borgen” er rammende 
eksempler på spørgeskemaundersøgelsens respondenters ønske om at få 
et indblik i de politiske personligheder og efterspørgslen efter den autenti-
ske politiker. ”Velkommen til virkeligheden” sætter toppolitikere på prøve i 
et gartneri eller i en svinestald, hvor de ved selvsyn kan konstatere, hvordan 
den politik de fastlægger på Christiansborg, kan have negative konsekvenser 
i den virkelige verden. I ”Bag Borgen” følger Ask Rostrup politikerne, når de 
sender deres børn i børnehave eller når de drikker kaffe i deres privatbolig. 
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Denne personlige vinkel på politikerne vinder altså indpas i sendefladen, hvil-
ket må tolkes som et udtryk for en stigende efterspørgsel blandt befolknin-
gen i retning mod at komme under den politiske overflade og opnå en indsigt 
i mennesket bag den politiske facade. Denne udvikling og efterspørgsel kan 
iagttages ud fra vælgernes sociale og diskursive praksis, i og med at der 
opstår et dialektisk forhold mellem vælgernes italesættelse af politik og det 
politiske fokus i tv. Programredaktørerne skal således udvælge formater, der 
rammer en tidsånd – en identificerbar tendens - der kan danne grobund for 
fornuftige seertal samtidig med at de mange seere påvirkes af indholdet.

Det stigende fokus på politik og spin i medierne bevirker, at vælgerne er 
meget mere på vagt i dag, når en politiker siger: ”Jeg vil sige det ligeud” 
(Winther Nielsen, 2012b). Modtagerne af den politiske kommunikation er 
altså mere refleksive og opmærksomme på de bagvedliggende, strategiske 
overvejelser og dermed blevet kapable iagttagere af det politiske spil (ibid). 
Som både spørgeskemaresultaterne og fokusgruppekodningen indikerer, har 
store dele af vælgerskaren afluret 00’ernes kontraktpolitik, med alt hvad der 
dertil hører af forsimplede samfundsdiagnostiker, mudderkast og papegø-
jesnak, hvilket betyder at det politiske kommunikationsparadigme er blevet 
mindre stabilt (ibid). Denne øgede refleksivitet og ”afluren” af de manipule-
rende strategier harmonerer med den kulturelle længsel efter ”det ægte” og 
ønsket om at kende personen bag den politiske maske.
For at kunne betone vigtigheden af at politikerne og vælgernes relation er 
underlagt et fælles kommunikationsparadigme, er legitimitet og institutiona-
lisering helt afgørende begreber i denne sammenhæng. Følgende beskriver 
derfor institutionernes betydning for den legitime politiske kommunikation, 
med henblik på at lede op til en delkonklusion af den samlede sociale praksis.

Legitimitet og institutioner
Legitimitet er ifølge Pedersen (2004), når en organisation eller person hand-
ler i overensstemmelse med de forventninger, der tillægges denne (Peder-
sen, 2004:147). Qua afhandlingens problemfelt skal det understreges, at 
disse forventninger omhandler formidling af politik og ikke forventningerne 
til politikken i sig selv. I begge tilfælde skabes forventninger gennem institu-
tionsdannelse i samfundet. En institution er altså en socialt konstrueret virke-
lighed inden for et givent felt på et givent tidspunkt. Dette bevirker, at hvad 
der i en given situation opfattes som rationelt og effektivt på ingen måde er 
universelt, men historisk, geografisk og kulturelt bestemt (ibid). Denne ratio-
nalitet skabes gennem kontinuerlig interaktion mellem mennesker inden for 
et givent organisatorisk felt og danner herved ”mening” og fastsætter, hvor-
dan en organisation eller person bør agere og kommunikere i netop det felt. 
Disse socialt konstruerede forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert, ses 
derved som institutioner, som en given aktør er nødt til at tilpasse sig for at 
legitimere sin kommunikation og adfærd inden for den institutionelle ramme, 
aktøren handler inden for (ibid).  Der opstår med andre ord visse forvent-
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ninger til, i dette tilfælde politikere, som de er nødt til at tage i betragtning 
i deres kommunikation for fortsat at blive anset som legitime. Legitimitet 
hviler altså på antagelsen om, at organisatorisk aktivitet (inklusiv formidlin-
gen af samme) skal fremstå tidssvarende, troværdig og attraktiv inden for et 
socialt konstrueret system af værdier, overbevisninger og normer (Suchman, 
1995:577).

4.1.3.3 Delkonklusion af den sociale praksis
Efterhånden er den professionelle kommunikation blevet institutionaliseret i 
dansk politik. Politikerne ser sig selv og deres kolleger i Danmark og andre 
lande kommunikere på samme måde, og det forstærker reproduktionen af 
den politiske kommunikationspraksis. Denne reproduktion understøttes for-
mentlig af den succes kontraktpolitikken og Anders Foghs spin-æra førte 
med sig. Den daværende statsminister havde allerede i de tidlige 00’ere stor 
succes med denne tilgang, og da de resterende partier tog stilen til sig og 
det fungerede, blev det betragtet som det nye paradigme inden for politisk 
kommunikation. Dette paradigme tør politikerne tilsyneladende ikke stille 
spørgsmålstegn ved den dag i dag, hvilket kan forstærke reproduktionen af 
den kommunikative praksis, politikerne opererer inden for.

Politikerne befinder sig i en social virkelighed, hvor politik er et spil, som 
udspiller sig i offentligheden, og samtidig er der flere decentraliserede magt-
institutioner, politikerne skal operere inden for. Det stille store krav til kommu-
nikationen, da modstridende meninger kommer til orde i medierne, hvorfor 
afsenderen skal tænke sine strategiske budskaber ind i mediernes kontekst. 
Her kommer spindoktorerne som nævnt til sin ret. Spindoktorerne er blevet 
en fast bestanddel i politik og er med til at fokus hele tiden holdes på, at 
budskaberne skal kunne ”overleve” i medierne. Samtidig bevirker samfundets 
historisk øgede velstand og stigende urbanisering, at vælgerne og dermed 
partierne ligner hinanden mere og mere, hvilket har medført, at politisk kom-
munikation er blevet en form for politisk marketing, hvor politikerne konkur-
rerer om de samme stemmer, da partierne er svære at adskille. Men i stedet 
for at skille sig ud kommer alle politikerne til at vælge samme strategi, angi-
veligt med argumentet om, at den har fungeret tidligere. 

Generelt forholder mennesker sig skeptiske over for forandringer og politi-
kerne kan på samme måde frygte at bryde ud fra den almindelige kommuni-
kationstilgang, da en sådan ændring kan opfattes negativt af vælgerne eller 
andre politikere.  Politikerne selv eller vælgerne? er det ikke to forskellige 
pointer, der kædes sammen. Politikerne holder dermed fast i kommunikati-
onsrutiner bestående af spin, mudderkast og papegøje-snak. Derfor forstær-
ker og reproducerer de konstant deres egen måde at kommunikere på, så 
vanerne bliver fastlåst yderligere. Det øgede fokus på enkeltpolitikeres moral 
i medierne kan samtidig støtte op om, at det for politikerne er nemmere og 
mindre risikobetonet at fortsætte, som de har gjort de seneste år. Politikere 
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bliver jagtet på moralen, og når de ændrer holdning, hentes etiketten ”for-
ræder” hurtigt frem fra såvel befolkningen som  medier og eget bagland4. 
Evnen til at være åben over for at lade sig overbevise af saglige argumenter 
er en vigtig kompetencer i generel ledelsesteori – men denne tilgang værd-
sættes tilsyneladende ikke nok i samfundet, hvilket kan være årsag til, at 
politikerne fastholder deres kommunikationsforståelse. 

Betragter vi den sociale praksis, som vælgerne både er underlagt og sam-
tidig medskabere af, er afsnittets indledende resultater fra spørgeskemaun-
dersøgelsen ikke afvigende fra de almengyldige kulturelle strømninger, vi ser 
i vores samtid. Autenticitetsdyrkelse er i vid udstrækning institutionaliseret i 
erhvervslivet, i massemedierne, i vores livsstil, moralske forestillinger og for-
brugstrends. Så det retoriske spørgsmål er her, om den kulturelle tilpasning 
og konkurrenceforståelse også er relevant i forhold til at legitimere politisk 
kommunikation.

Ovennævnte kulturelle strømninger opstår, i takt med at vælgerne oparbej-
der en stigende interesse for det politiske kulissearbejde, hvilket medfører 
en øget politisk refleksivitet og afluren af traditionelle spintilgange. Denne 
udvikling i de kommunikative forventningsmekanismer destabiliserer para-
digmet under hvilket relationen mellem vælgerne og politikerne udspiller 
sig, hvis ikke politikerne følger med. Denne destabilisering kan altså tolkes 
som et udtryk for, at politikkerne ikke tilpasser deres kommunikation efter de 
omskiftelige forventningsmekanismer, der opstår i vælgernes sociale prak-
sis. Hvis vi sammenholder politikernes placering i troværdighedsindekset og 
afhandlingens uddybende empiriske og analytiske resultater omkring væl-
gernes øgede politiske refleksivitet med politikernes reproduktive tilgang til 
professionel politisk kommunikation, tegner der sig et billede af, at 00’ernes 
spin-æra i stigende grad betragtes som illegitim og dermed ineffektiv.
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4.2 Delanalyse 2 - Leadership 

I diskursanalysen blev politikernes kommunikation og vælgernes forventnin-
ger til denne undersøgt. Netop denne todeling i diskursanalysen, hvor det 
ikke udelukkende er politikernes produktionsproces, der undersøges, men 
også konsumptionen af kommunikationen hos vælgerne, gør, at afhandlin-
gens analyse viste en tiltagende afstand mellem politikerne og vælgerne. 
Vælgerne finder ikke politikernes kommunikation troværdig, og den kan 
karakteriseres som manipulerende og dermed afsenderorienteret. Diskurs-
analysens resultater kan tyde på, at politikerne ikke anerkender vælgernes 
ændrede praksis. Leadership er derfor en anvendelig teoretisk tilgang,  når 
politikernes aktuelle kommunikation om netop reformerne undersøges, da 
leadership netop relaterer sig til forandring og er processen, hvori man kan 
definere virkeligheden på en meningsfuld måde, for både afsender (politiker) 
og modtager (vælgerne) (Smircich & Morgan, 1982:258-259). 

I leadershipanalysen trækkes der løbende på konklusionerne fra den kritiske 
diskursanalyse, da de danner grundlag for en afklaring af, hvordan politikerne 
kommunikerer. Med baggrund i politikernes aktuelle kommunikation skal lea-
dershipanalysen forstås som en supplerende analyse af, hvordan politikere 
kan håndtere den sociale virkelighed befolkningen er en del af, når de skal 
kommunikere overbevisende. 

I forhold til en definitionsramme for feltet tager analysen udgangspunkt i 
Fairhurst & Barges definition af leadership (Fairhurst & Barge, 2008:232), 
som blev præsenteret i afhandlingens teoriafsnit. I analysen anvendes  det 
engelske begreb leadership, for at tydeliggøre at tilgangen står i kontrast 
til den brede og almengyldige betegnelse ”ledelse”. Anvendelsen af det en-
gelske ord er med til at tydeliggøre, at der tales om leadership forstået som 
management of meaning frem for dag-til-dag-ledelse. Fairhursts leadership-
forståelse er desuden relevant i forhold til forandringer. I forandringsproces-
ser kan leadership-aktører betragtes som forandringsakitekter, der driver 
followers i den rigtige retning ved at skabe mening omkring forandringen 
(Fairhurst, 2011:51). Her er forandringer ikke nødvendigvis organisatoriske for-
andringer, som møder tydelig modstand, da mennesker som oftest er usikre 
på omgivelser, der ændrer sig. Forandringer kan også være omverdenen, der 
ændrer eksempelvis den politiske kontekst igennem institutionaliseringerne 
i samfundet. Når vælgernes sociale praksis løbende forandrer sig, er der et 
behov for at politikerne benytter tidssvarende frames, hvis de skal leve op til 
den kommunikation, vælgerne forventer af dem. Som analysen af den sociale 
praksis påpegede, er det en forudsætning for legitim og troværdig kommu-
nikation at kunne skabe et sæt fælles forståelser af, hvordan virkeligheden 
ser ud.  Her er leadership-perspektivet på ledelse relevant, da denne tilgang 
ifølge Fairhurst involverer den fælles proces, hvor aktører i usikre situationer 
formår at lede og dele mening både hos andre og sammen med andre, der 
alle har en fælles interesse i udfaldet (Fairhurst & Sarr, 1996:2). Det er derfor 
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interessant at inddrage Fairhurst, når afhandlingen undersøger regeringens 
formidling af socialøkonomiske forandringer, der har til hensigt at forandre 
samfundet i den retning, regeringen ønsker. Fairhursts leadership tilgang er 
desuden en af de moderne ledelsestilgange, og netop politikere må siges at 
være det moderne samfunds ledere, hvorfor relevansen tydeliggøres yderli-
gere. 

Inden for det sidste år har de socialøkonomiske reformer været på dagsorde-
nen i Danmark. Det har været en udfordring for SRSF-regeringen at overbe-
vise befolkningen om nødvendigheden i at gennemføre en reform, der med-
fører besparelser i velfærden. Som rød regering er det en stor forandring, da 
de historisk set har været imod skattelettelser og forringelser af velfærden.  
Derfor analyseres resultaterne af diskursanalysen ud fra en leadership vinkel 
med henblik på at undersøge, hvorvidt politikerne skaber mening i en foran-
dringstid. 

Analysen opbygges ud fra de tre konsekvenser af Fairhurst og Barges for-
ståelse af leadership, som blev præsenteret i teoriafsnittet, hvorfor der ana-
lyseres ud fra forståelsen af leadership som en interrelationel konstruktion, 
en konstant igangværende proces og den sproglige og kommunikative del 
af processen. Efterfølgende undersøges  betydningen af politikerens person. 

4.2.1 Meningsskabelse i en relationel proces mellem politiker 
og vælger

I en politisk kontekst handler meningsskabelse om at finde en balance, hvor 
politikerne dels forsøger at påvirke og flytte vælgernes mening, så den un-
derstøtter deres eget synspunkt og dels tager udgangspunkt i vælgernes 
virkelighedsforståelse, når de forsøger at være overbevisende. På den måde 
ses konstruktionen af mening som en co-construction af, hvad virkelighe-
den er (Fairhurst & Barge, 2008:232). I stedet for at betragte kommunika-
tion som en simpel transmission, bør politikerne, ifølge Fairhurst, fokusere på 
kommunikation som en proces, hvor der udover meningslederen også fin-
des followers, der skal anerkende meningslederens virkelighed, for at danne 
grundlag for effektiv kommunikation. Inden for politisk kommunikation be-
tyder det, at en politikers fornemmeste opgave netop er at kunne lede me-
ning, da ”produktet” udgøres af holdninger, hvilket stiller endnu større krav til 
meningsskabelsesprocessen. Når regeringspolitikerne skal søge tilslutning til 
de socialøkonomiske reformer, de indfører, er det netop en bestemt mening 
de forsøger at skabe, og det kan derfor være nødvendigt at nærme sig kon-
sensus gennem meningsskabelse for derigennem at øge vælgertilslutningen 
til deres politik. Dette bevirker, at politikerne er afhængige af vælgerne, da 
det ifølge Fairhurst & Barge ikke er muligt at skabe mening uden followers 
(Fairhurst & Barge, 2008). Dermed er politikere ikke meningsledere i kraft af 
deres titel som ledere af Danmark. Det er derimod en kompetence, de opnår 
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gennem followers accept af den konkrete politiske kommunikation, hvilket 
ifølge afhandlingens analyse er en problemstilling for de pågældende rege-
ringspolitikere. Men politikerne kommunikerer ifølge analysen af den sociale 
praksis ud fra egen sociale praksis, og de opfattes utroværdigt, hvilket be-
sværliggør meningsskabelsen. Politikernes bundplacering på listen over for-
skellige professionernes troværdighed vidner desuden om, at vælgerne ikke 
føler sig imødekommet af politikerne (Radius Kommunikation, 2012). Derfor 
mislykkes politikernes kommunikation og meningsdannelse, fordi de forsø-
ger at drive en mening frem for at co-konstruere den med vælgerne som 
followers, og fordi de ikke leder mening, som vælgerne anerkender. 

Udover at politikerne ikke anerkender vælgernes rolle i konstruktionen af 
mening, anerkendes konteksten som modsvar på egen virkelighedsfremstil-
ling desuden ikke. I det følgende diskuteres derfor, hvordan det påvirker me-
ningsprocessen. 

4.2.2 Reality is contested – kontekstperspektiv 

Som nævnt i teoriafsnittet er framing et afgørende værktøj inden for politisk 
kommunikation, der har til formål at italesætte en bestemt mening (Fairhurst, 
2011, 39). I den proces er det vigtigt at være bevidst om, hvilke andre opfat-
telser, der kan opstå inden for konteksten. Ifølge Fairhurst er virkeligheden 
contested (Fairhurst, 2011:5), hvilket betyder, at en hvilken som helst frem-
lægning af virkeligheden altid vil kunne anfægtes af et alternativt perspektiv. 
Som nævnt i analysen af politikernes sociale praksis er medierne intensiveret, 
hvilket har betydet, at adgangen til dem desuden er blevet nemmere for 
vælgere, faglige organisationer eller andre partier, der stiller spørgsmålstegn 
ved den fremlagte virkelighedsopfattelse, og disse ”modaktører” har dermed 
kunne betvivle denne i medierne. Det betyder, at hvis politikerne som me-
ningsledere ikke anerkender followers og ”modaktører” som medskabere af 
mening, som det foregående analyseafsnit viste, men i stedet udelukkende 
forsøger at skabe mening ud fra egen virkelighedsforståelse, vil followers og 
”modaktører” opnå endnu større magt, eksempelvis hvis de stiller sig op i me-
dierne og modargumenterer den af politikeren fremlagte mening. Eftersom 
især politik handler om meninger og fortolkninger af, hvordan virkeligheden 
hænger sammen, bør politikerne altid tage med i deres kommunikation, at 
virkeligheden er flertydig, fordi alle skaber sin egen fortolkning ud fra kontek-
sten (Fairhurst, 2011, 5). Især når det handler om at skabe en endnu ukendt 
fremtid, som påvirker en hel nation. Men 1. og 2. dimension af diskursanalysen 
viste, at politikerne i stedet gør det modsatte og forsøger at virkelighedsre-
ducere, så der kun fremsættes én bestemt mening. Det opfattes ifølge fokus-
grupper (bilag 5A og 5B) ikke troværdigt, og derfor konstrueres politikernes 
ønskede mening ikke. I stedet kan politikerne med fordel fokusere på at frame 
konteksten på en alternativ måde, hvori meningen skal opfattes, og det kan 
de gøre ved at tage højde for konkurrerende udlægninger og gendrive dem 
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aktivt. Gendrivelse er en del af den klassiske retoriks argumentationslære, 
hvor afsender foregriber modargumenter eller svagheder ved sin egen argu-
mentation og negligerer disse for på den måde at styrke egen argumentation 
og troværdighed (Jørgensen & Onsberg, 1999:25). Gendrivelse er dermed en 
proaktiv tilgang, hvor afsenderen tilbageviser modargumenter før de over-
hovedet er formuleret. På den måde vil politikerne fremstå mindre ensporede 
og virkelighedsreducerende, da de ved at italesætte andres partiers mulige 
angreb på egen holdning, fremstår mere reelle, fordi de framer virkeligheden 
på en måde, der ikke manipulerer vælgerne til at tro, at der ikke findes mod-
svar. Ved i sin kommunikation at tydeliggøre, at den virkelighed der forsøges 
konstrueret, ikke er den eneste, men at det er den bedst mulige løsning på 
et givet problem, vil mistilliden til politikerne formodentlig kunne reduceres.

4.2.3 Sprog og kommunikation

Igennem analysen af 1. og 2. dimension viste der sig en tydelig tendens i, at 
regeringspolitikerne i vis udstrækning anvender manipulative formuleringer, 
som glorificerer dem selv og deres politik med henblik på at opnå kontrollen 
over mening. Dette gøres igennem anvendelsen af ord med stærke konno-
tationer, der fremstiller regeringen som handlekraftig og ansvarlig. På den 
måde forherliger de sig selv og negligerer de svagheder og mangler, de-
res førte politik eventuelt vil have. Samtidig framer de oppositionen negativt 
ved at understrege, at de intet korrekt eller fornuftigt siger, og regeringen 
anerkender dermed ikke oppositionens holdning eller arbejde. Men da den 
hegemoniske kamp, forstået som forhandlingsprocessen om meninger, hvori 
man skaber betydningskonsensus (Gramsci, 2001), er et grundvilkår i politik, 
fremstår det utroværdigt, at regeringen forsøger at undertrykke konkurre-
rende virkelighedsopfattelser, når det er umuligt at fremdrive én sandhed. 

4.2.3.1 Politikerens kommunikationsforståelse – Message Design Logic
Til analysen af politikernes kommunikationsforståelse bidrager O’Keefe med 
en relevant ramme for det enkelte menneskes forståelse af kommunikatio-
nens primære formål. I hendes Message Design Logic, der indeholder tre 
forskellige forståelser af kommunikation, er især strategic interessant for af-
handlingens undersøgelsesinteresse, da man som leder bør flytte sig mod en 
mere strategic style (Fairhurst, 2011:21). 

Politikerne  vil oftest betegnes som en gruppe med en strategisk kommunika-
tionsforståelse. Et sådan kommunikativt bevidsthedsniveau er ønskværdigt, 
eksempelvis for at kunne imødekomme de krav den medialiserede virkelig-
hed har ført med sig. Når omverdenen stiller større krav til effektiv politisk 
kommunikation døgnet rundt, er det nødvendigt for politikerne konstant at 
overveje, hvad forskellige måder at kommunikere på betyder for budskabet. 
Men eftersom vælgerne har afluret strategi-tanken i takt med at de er ble-
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vet mere kritisk bevidste over for spin kan vælgerne i vid udstrækning gen-
nemskue, når politikerne forsøger at frame konteksten på en bestemt måde. 
Ulempen ved at være strategic er netop, ifølge O’Kefee, at followers kan mis-
tænke afsenderen for at forsøge at manipulere dem (ibid, 20). 

Et interessant aspekt af O’Keefes Message Design Logic er, at en leder med 
en strategic forståelse af kommunikation besidder være alle tre niveauer af 
forståelse. Som strategic er de nået det højeste bevidsthedsniveau inden for 
kommunikationsforståelse, hvorfor de kan være tilnærmelsesvis kamæleoner 
med deres sprogbrug (ibid, 21). Det kan antages, at størstedelen af folke-
tingspolitikerne har nået denne strategiske forståelse, da de, som nævnt i 
analysen af deres sociale praksis, er nødt til at konstant at være velovervejet 
og kommunikere klart, fordi medierne konstant kræver svar. Det betyder, at 
politikere med en strategic forståelse, bevidst kan arbejde med at fremstå 
mere conventional (ibid, 21), fordi de har forståelsen af, at kommunikation er 
et redskab til at skabe bestemte situationer og meninger (ibid, 19). Det bety-
der, at det i nogle tilfælde kan gavne politikernes troværdighed, og dermed 
deres mulighed for at skabe mening, at fremstå spontane og umiddelbare, 
mens det i andre tilfælde kræver en tydelig strategisk fremtoning. På den 
måde vil ledere ved at bevæge sig mod det højeste bevidsthedsniveau – 
strategic – også kunne arbejde med at udnytte egne kompetencer inden for 
conventional og expressive, da strategen kan kommunikere ud fra alle tre 
forståelser. 

Den forandring, analysen af vælgernes sociale praksis viste, som har ført 
vælgerne mod en søgen efter det autentiske og det ægte, betyder, at en 
manipulerende og strategisk kommunikation kan give modløshed over for 
det politiske system.  Men når politikerne har udviklet deres Message Design 
Logic mod den strategiske forståelse af kommunikation, har de udviklet de-
res kommunikation på så højt et bevidsthedsniveau, at de fremover vil forstå 
kommunikation ud fra dette niveau. Ifølge Fairhurst kan strategiske ledere, 
jævnfør ovenstående, også beherske de andre kommunikationslogikker, så 
lederen har mulighed for at tilpasse sin stil og fremstå mindre strategisk end 
vedkommende reelt er, hvilket vil appellere til vælgerne, der, som fokusgrup-
perne viste, i store træk har afluret spin-traditionen og er mætte af strategi 
og manipulation (bilag 5A og 5B), der dækker over andre motiver. Det ville 
dermed virke mere ærligt og umiddelbart, hvis politikerne, som nævnt, be-
gynder at tydeliggøre de konkurrerende partiers modargumenter, men sam-
tidig gendriver dem, så framingen af egen opfattelse af virkeligheden ikke 
bliver fremsat som den objektive sandhed, men i stedet den virkelighed, som 
giver mest mening for vælgerne.  
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4.2.4 Politikerens personlighed som kompetence

Analysen af vælgernes forventninger til politikernes kommunikation viser, at 
60 % af de adspurgte vægter politikerens personlighed højt, hvis de skal 
stemme personligt ved til et folketingsvalg (bilag 3).  Det betyder, at poli-
tikernes personlighed og personlige kompetencer har betydning, når poli-
tikerne skal overbevise vælgerne om, at deres politik er relevant. Dette be-
virker, at politikerne er nødt til at fokusere på det personlige aspekt i den 
meningsskabelsesproces, de ønsker at lede. Det kan derfor diskuteres, hvor-
vidt det inden for det politiske felt er nødvendigt også at se arbejdet med 
kommunikationsledelse ud fra transformational leadership-forståelsen, hvor 
det netop er lederen, der gennem sin personlige gennemslagskraft driver og 
konstruerer meningen. 

Inden for retorikken er troværdighed et grundvilkår. For at være overbevi-
sende er det nødvendigt, at modtager opfatter kommunikatøren troværdigt. 
Når analyser viser, at politikernes troværdighed er lav, er det i første om-
gang nødvendigt at genopbygge troværdigheden for at have et grundlag 
at kommunikere overbevisende ud fra, hvilket kan opbygges gennem en ny 
tilgang til kommunikation. Politikerne kunne, uden at risikere deres faglighed 
og professionalisme, arbejde med en mere ydmyg tilgang til kommunikation, 
hvor de ikke anvender diskursive lukninger og reducerer kompleksiteten i de 
virkelighedsopfattelser de fremstiller. Fokusgruppen viste ligeledes at Mar-
grethe Vestagers kommunikation blev opfattet mere troværdigt, og hun blev 
rost for sin personlige og ærlige tilgang til politik og kommunikation (bilag 
5A, l.251-254). Fokusgrupperne viste, at det er et parameter, som vælgerne 
værdsætter (bilag 5A, l. 261). Samtidig vil et større fokus på politikerens per-
sonlighed være brugbart, når vælgernes sociale praksis netop medfører et 
øget fokus på det ægte og det personlige. Fokusgruppen viste også, at det 
at sætte auto-piloten til, når man som politiker kommunikerer, er ikke tro-
værdigt, da vælgerne opfatter dem som at blive dukkeført af spindoktoren 
bag (bilag 5A, l. 156-159). Men det virker ikke, når befolkningen søger det 
autentiske, som de gør blandt andet gør i kulturen, som analysen af politiker-
nes sociale praksis viste. Dermed vil politikerne antageligvis have gavn af at 
kombinere flere tilgange til leadership. 

Den transformationelle tilgang kan imødekomme vælgernes ønske om at 
lade personligheden skinne igennem i politikernes kommunikationen. Det 
er samtidigt nødvendigt for politikerne at anerkende, at deres personlighed 
ikke alene kan konstruere mening hos followers. I stedet kan de kombinere 
tranformational leadership med den konstruktivistiske tilgang, der  fokuserer 
på at skabe mening gennem co-creation mellem leder og followers og sam-
tidig være åbne over for andre virkelighedsopfattelser i stedet for sprogligt 
at ekskludere alternativer.
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5 Diskussion

Kan vi overhovedet være 
ægte, når vi hele tiden skal 
tænke over, hvem vi er? Jo 
mere vi tænker over det, 
jo mindre spontane og 
umiddelbare bliver vi jo.

Askegaard, 2012
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I det følgende kapitel indarbejdes afhandlingens resultater i en diskussion. Vi 
ønsker her at problematisere afhandlingens resultater gennem tre forskellige 
fokus. For det første ønsker vi at udfolde autenticitetsbegrebet og diskutere 
de indbyggede paradokser, der relaterer sig til ’strategisk autenticitet’. For 
det andet indeholder kapitlet en problematisering af afhandlingens anven-
delse af leadershipteori. Endeligt har kapitlet til formål at hæve blikket og 
placere den danske politiske kommunikation i en global sammenhæng.  

5.1 Strategisk autenticitet
Som analysen belyste, er danske folketingspolitikere underlagt et forvent-
ningspres fra vælgerne i retning af en mere autentisk tilgang til politisk kom-
munikation. Hvis vi betragter autenticitetsbegrebet som synonym for ”ægt-
hed” eller ”oprigtighed”, vil der opstå nogle udfordringer, når en afsender ar-
bejder professionelt med autenticitet. Det er som sådan ikke muligt at være 
oprigtig, hvis det er noget man påtager sig. Vi kan med rette anskue auten-
ticitet som værende beslægtet med begreberne ”passion” eller ”autoritet” 
– det er vanskeligt at være passioneret eller autoritativ på kommando. Det 
er størrelser der i vid udstrækning relaterer sig den enkelte kommunikatørs 
personlighed. Når analysen alligevel finder ræson i, at politikerne med fordel 
kan følge de kulturelle strømninger, skyldes det blandt andet det forhold, at 
politikerne ikke behøver at være autentiske, men de kan derimod fremstå 
autentiske. Denne overvejelse er i tråd med afhandlingens legitimitetsdefi-
nition, der fremhæver, at organisatorisk aktivitet (herunder kommunikation) 
skal fremstå tidssvarende, troværdig og attraktiv inden for et socialt konstru-
eret system (Suchman, 1995:577). Det vil sige at politikerne i højere grad bør 
fremstå autentiske og ærlige, men ikke nødvendigvis forsøge at lade deres 
persona gennemsyre af en sådan selvforståelse i alle henseender.

I forlængelse heraf kan vi endvidere stille spørgsmålstegn ved muligheds-
betingelserne for ikke-påtaget autenticitet. Som professor i forbrugsstudier, 
Søren Askegaard påpeger: 

”Kan vi overhovedet være ægte, når vi hele tiden skal tænke over, hvem vi er? Jo mere 
vi tænker over det, jo mindre spontane og umiddelbare bliver vi jo.” (Lønstrup, 2012). 

Med baggrund i ovenstående må vi forsigtigt antage, at autenticitet i sin re-
neste form ikke findes, men at jagten på autenticitet i høj grad findes. Det er 
denne jagt på det autentiske, der er det centrale – uagtet eventuelle logiske 
irrationaliteter. Autenticitetsjagten er et delelement i de forventninger, der 
gennem en kulturel ”selvfølgeliggørelse” stilles på tværs af brancher og sam-
fundsinstitutioner. Summen af disse forventninger udgør således et konkur-
rencevilkår for aktører, der ønsker øget tilslutning til deres aktiviteter og/eller 
kommunikation. At en sådan erkendelse i vid udstrækning er implementeret 
i erhvervslivet, påpeges i analysedel 1 omhandlende vælgernes sociale prak-
sis. Behovet afspejler sig ligeledes i spørgeskemaundersøgelsens resultater. 
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60,9 % af de adspurgte mener, ”at det er en afgørende faktor for dem, når de skal 
stemme personligt ved et folketingsvalg, at politikerens personlighed skinner igen-
nem, så man kan mærke personen bag politikeren”. (bilag 3). Tilsvarende mener 
77,5 %, ”at det er at afgørende parameter, at politikeren fremstår tillidsvæk-
kende” (bilag 3). 

På baggrund af ovenstående kan der argumenteres for, at en række kulturelle 
faktorer har påvirket vælgernes forventninger i retning mod en mere person-
lig og autentisk formidlingsplatform i dansk politik. Denne bevægelse bør an-
erkendes og implementeres, til trods for at det underliggende værdiunivers 
kan have indbyggede filosofiske og selvmodsigende problemstillinger.

Når vi på baggrund af analysen betoner vigtigheden i at implementere auten-
tiske virkemidler i regeringspolitikernes kommunikation, er der i højere grad 
tale om at arbejde strategisk med autenticitetsbegrebet med henblik på at 
leve op til vælgernes forventninger, frem for at reelt forsøge at ændre det 
grundlæggende politiske spil. Politikerne bør derfor nøje udvælge politiske 
sandheder og personlige karaktertræk, der kan tåle dagens lys. En hårfin 
balance mellem på den ene side at imødekomme vælgernes forventninger 
ved at fremstå ægte, troværdig og personlig i sin kommunikation og på den 
anden side at undgå at undergrave sit eget politiske virke fremadrettet. 

At give vælgerne indtryk af, at man som politiker ønsker at nedbryde de tra-
ditionelle manipulative virkemidler i den politiske kommunikation, men i vir-
keligheden arbejde strategisk med troværdigheden – at være påtaget oprig-
tig - kan karakteriseres som manipulation i yderste potens. En sådan strategi 
kan passende benævnes ”spin 2.0” og kræver, at afsenderen træder varsomt, 
da det kan give tilnærmelsesvis uoprettelige skader på troværdigheden så-
fremt politikerens kommunikationsmotiver bliver afsløret - eksempelvis gen-
nem inkonsistens i strategien. I forhold til det førnævnte destabiliserede pa-
radigme mellem vælgere og politikere, kan ovenstående danne rammen om 
et nyt paradigme, der i højere grad afspejler vælgernes diskursive og sociale 
praksis. På den ene side skal paradigmet imødekomme vælgernes forvent-
ninger om, at politikerne bør arbejde på at skabe en så troværdig profil som 
muligt, og på den anden side skal paradigmet sikre politikerne et strategisk 
manøvrerum, der kan skabe ulige magtrelationer gennem velorkestrerede 
sproglige virkemidler. 

5.2 Leadership
Leadershipanalysen har i afhandlingen fungeret som et teoretisk værktøj, der 
har kunnet problematisere de resultater, Faircloughs kritiske diskursanalyse 
tilvejebragte. Leadership, med Fairhurst som hovedteoretiker, har med sit fo-
kus på kravene til moderne kommunikationsledere kunne forklare, hvorfor 
diskrepansen mellem vælgernes og politikernes diskursive og sociale prak-
sisser er et udtryk for en utidssvarende og ineffektiv ledelsesstil. I det føl-
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gende ønsker vi at diskutere Gail Fairhursts bidrag til moderne ledelsesteori 
dels for at påpege uoverensstemmelser i samspillet mellem afhandlingens 
undersøgelsesinteresse og det teoretiske grundlag og dels for at give udtryk 
for de kritiske overvejelser, der er opstået med brugen af Barge & Fairhursts 
leadership-definition. Som nævnt i teoriafsnittet, lægges følgende ledelses-
definition til grund for leadershipanalysen:

”a co-created, performative, contextual, and attributional process where the ideas arti-
culated in talk or action are recognized by others as progressing tasks that are important 
to them” (Fairhurst & Barge, 2008:232).”

Det første diskussionsspørgsmål, fremkommer af selve definitionen. Helt 
overordnet kan det betragtes som værende meningsopløsende at have en 
klar definition på ledelse, der definerer ledelse som værende noget forskel-
ligt fra gang til gang. ”The only constant is change”-tankegangen er en relativ 
uhåndgribelig størrelse, og den vanskeliggør dels brugen af leadership som 
analyseredskab til det empiriske materiale og dels en egentlig praktisering 
af ledelse i tråd med den ovenstående definition. I forlængelse heraf, stiller 
Tourish selv spørgsmålet:

”What if leadership has no essence but is realized anew in each social situation and must 
be understood as a struggle for meaning in which each time that one discursive ambi-
guity is put to rest, a fresh one steps forward to take its place?” (Tourish, 2008, 524)

Med et markant fokus på co-creation og kontekst opstår dermed en undren 
i forholdet mellem teori og praksis. Hvis den transformationelle ledelsesstil, 
hvor lederen går forrest og opnår legitimitet gennem sin person, erstattes 
med et kontekstafhængigt perspektiv, hvor ledelsesforståelsen skal tilpasses 
eller redefineres på ny, hver gang konteksten ændrer sig, kan det blive proble-
matisk at skabe konsistens og tryghed hos followers. Når leadershipforskere 
inden for det socialkonstruktivistiske paradigme direkte afviser transformati-
onal leadership perspektivet (Tourish, 2008:526), mener vi endvidere, at der 
kan opstå en risiko for, at man bevæger sig fra den ene definitionsekstrem 
til den anden. Fairhurst betragter leadership som et udelukkende diskursivt 
fænomen og som noget der konstrueres mellem leder og follower. Inden for 
især politisk kommunikationsledelse, kan der dog opstå et behov for at holde 
fast i nogle af de transformationelle træk ved ledelsesfænomenet. Denne 
påstand har blandt andet sit ophav i det forhold, at politik i sig selv er en 
holdningsbaseret og kompleks størrelse, samt at de politiske beslutninger er 
underlagt et utal af variable påvirkninger, eksempelvis markedspsykologi og 
globaliseringsprocesser, der er ustabile størrelser, som i vid udstrækningen 
ligger uden for den enkelte vælger og politikers hænder, men som tydeligt 
influerer det danske velfærdssamfund. Når der skal træffes afgørende po-
litiske beslutninger, der samtidig er forbundet med store usikkerheder, kan 
det formodes, at vælgerne ønsker en tillidsvækkende politiker, der fremstår 
handlekraftig, som har karisma og ikke er bange for at løfte fanen højt og vise 
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vejen – ikke mindst i krisetider. Fairhurst opfattelse af ledelse som værende 
flygtig med et markant fokus på followers/konsensus kan have en negativ 
indflydelse på beslutningsdygtighed og handling. Fairhursts blik på dialog 
er derfor i sig selv kontekstafhængigt og konteksten kan være, at akut kri-
sestyring kræver en mere transformational ledelsesstil. Med ovenstående in 
mente tillader vi os at stille spørgsmålstegn ved Fairhurst ledelsesforståelse 
som værende universel, og vi mener, at der er rum for at foretage akademi-
ske undersøgelser inden for spørgsmålet om det praktiske forhold mellem 
traditionel og moderne ledelsesforståelser – ikke mindst inden for politisk 
kommunikation og ledelse. 

5.3 Politisk amerikanisering og Obamas vindertale
For at kunne give kvalificerede bud på den fremtidige udvikling i kommuni-
kationen inden for den danske politiske scene, er det oplagt at vende blikket 
mod USA. Dette skyldes dels USA’s påvirkning af vores hjemlige politiske 
klima gennem især de sidste 20 år og dels det netop overståede præsident-
valg udgør en højaktuel sammenligningsmarkør.

Begrebet ’amerikanisering’ betragtes her som en betegnelse for de kulturelle 
strømninger på godt og ondt, der er kommet fra Amerika til Danmark fra 
efterkrigstiden frem til i dag (Ambrosius, 2012). Betragter vi spin-fænomenet 
og sidenhen den politiske diskurs omkring ”negative campaigning”, er det 
begge begreber, der stammer fra USA og som sidenhen har spredt sig til 
store dele af den vestlige verdens politiske sfærer (Flint 1997:1190). Som af-
handlingen belyste i analysen af politikernes sociale praksis, er spin-tilgangen 
for længst nået Danmarks grænser, og vi ser dermed, at amerikaniseringen 
ikke blot omfatter produkter og livsstil, men også politiske kommunikations-
strategier. Spørgsmålet er her, om den danske politiske diskurs fremadrettet 
vil absorbere elementer af de kommunikative tendenser, vi ser i USA i dag. 
Et sådan spørgsmål kunne udgøre en selvstændig afhandling, hvorfor vi blot 
ønsker at tage bestik af den nyligt overståede amerikanske præsidentvalg-
kamp og diskutere nogle af de diskursive og strategiske virkemidler, valg-
kampen har båret præg af. 

Hvis vi skal fremhæve elementer af den amerikanske valgkamp, der under-
støtter en fortsat reproduktion af spin-tendensen i dansk politisk kommuni-
kation, er der særligt to tendenser, der har være opsigtsvækkende, henholds-
vis ”negative campaigning” og begrebet ”post-truth-politics”. Negative cam-
paigning har ved den amerikanske valgkamp i 2012 taget endnu et indhug i 
den samlede politiske reklamedækning. 85,5 % af de reklamer, som Barack 
Obama lægger navn til, er negative campaigning, mens republikanernes Mitt 
Romney ligger på 79,2 %. I 2008 var kun 62,9 % af demokraternes reklamer 
negative (Rehn, 2012). Ovenstående tal peger dermed på, at strategi og tak-
tiske hensyn har overskygget den saglige diskussion af økonomien og frem-
tiden under Obamas kampagne. 
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Den anden politiske kommunikationstendens under den amerikanske valg-
kamp, der kan tænkes at sprede sig uden for USA’s grænser, er et relativt 
nyt begreb: ”Post-truth politics”. Begrebet dækker over en offentlighed, hvor 
politikerne ikke bare ignorerer fakta, men hvor selv videnskabelige data hård-
nakket afvises af opinionsdannere og store befolkningsgrupper (Meilstrup, 
2012). En af de mest bemærkelsesværdige udtalelser i denne henseende 
stammer fra en af Mitt Romneys rådgivere, Niel Newhouse. Han udtalte; ”vi 
lader ikke vores kampagne diktere af faktatjekkere” (Meilstrup, 2012). Endnu 
et vidnesbyrd om, at denne post-truth æra er en realitet, blev tydeliggjort un-
der republikanernes konvent i Tamba Bay. Her afholdt vicepræsidentkandidat 
Paul Ryan en tale, der selv af det republikaner-venlige Fox News blev kaldt 
”et verdensrekordforsøg i det største antal direkte løgne og misfortolkninger 
i en enkelt politisk tale” (Kohn, 2012). I USA er der i øjeblikket en diskussion af 
post-truth politics både blandt bloggere, men også blandt de tungeste opini-
onsdannere på New York Times, The Atlantic, The Washington Post, diverse 
tv-medier mv. En sådan politisk kommunikationsstrategi står i skarp kontrast 
til denne afhandlings resultater omhandlende vælgernes forventninger til 
den fremtidige politiske kommunikation.

Med de tidligere politiske amerikaniseringsprocesser (eksempelvis spin) ta-
get i betragtning, kunne ovenstående indikere, at der ikke ligger et latent pa-
radigmeskifte i retning mod mindre spin og mere autenticitet i den politiske 
kommunikation hos danske folketingspolitikere. Hvis vi derimod skal pege 
på elementer, der understøtter tesen om behovet for autenticitet, er Barack 
Obamas vindertale et relevant nedslagspunkt. Nedenfor gengives tre citater 
fra præsidentens vindertale i november og et fra hans ”nomination accep-
tance speech” i september. Fælles for disse citater er et overlap i forhold til 
afhandlingens konklusioner omhandlende behovet for i højere grad at imple-
mentere troværdighed i den politiske kommunikation. 

“… the Romney family has chosen to give back to America through public service, and that 
is a legacy that we honor and applaud tonight. In the weeks ahead, I also look forward to 
sitting down with Governor Romney to talk about where we can work together to move this 
country forward.” (Obama, 2012)

Ovenstående citat, favner afhandlingens primære empiris indikationer i for-
hold til en efterspørgsel efter mere lydhørhed over for politiske modstandere 
og mindre mudderkast.

“Sasha and Malia, before our very eyes, you’re growing up to become two strong, smart, 
beautiful young women, just like your mom.  And I’m so proud of you guys.  But I will say 
that for now, one dog is probably enough.” (ibid)

Her afspejler Obamas kommunikationsstrategi behovet for en mere person-
lig kommunikation, hvor vælgerne har mulighed for at lære mennesket bag 
politikeren at kende. Med et fokus på de familiære bånd, med et humoristisk 
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twist i sidste sætning, der får publikum til at le, kan det skabe en tryghed 
omkring mennesket bag politikeren.

“Tonight, you voted for action, not politics as usual.” (ibid)

Ovenstående kan ses som et udtryk for at imødekomme et vælgerønske om 
en ny tilgang til politik og politisk kommunikation. Præsidenten tager afstand 
fra “politics as usual”, formentlig i erkendelse af, at vælgerne er blevet mere 
kritisk bevidste, som Sigge Winter-Nielsen påpeger i dansk regi. At Obama 
bruger sådanne formuleringer kunne tyde på, at USA tilsvarende er nået et 
mætningspunkt, og at der dermed opstår et krav omhandlende en gentænk-
ning af den politiske kommunikation. Der er altså et overlap til afhandlingens 
konklusioner omkring det stigende behov for et kommunikativt paradigme-
skifte.

“Now, I won’t pretend the path I’m offering is quick or easy. I never have. You didn’t elect 
me to tell you what you wanted to hear. You elected me to tell you the truth. And the 
truth is, it will take more than a few years for us to solve challenges that have built up 
over decades.” (Obama, 2012b)

Ovenstående passer til afhandlingens respondenters ønske om, at politikerne 
svarer ærligt på kritiske spørgsmål og nedtoner den traditionelle spin-kom-
munikation. Det er dog relevant at bemærke, at udtalelsen; “you didn’t elect me 
to tell you what you wanted to hear. You elected me to tell you the truth” i sig selv er, 
hvad vælgerne gerne vil høre, hvorfor udtalelsen, med et kommunikations-
teoretisk blik, kan karakteriseres som paradoksalt. Det ændrer dog ikke ved 
det forhold, at kommunikationsstilen angiveligt imødekommer vælgernes 
forventningerne og dermed øges legitimitet og vælgertilslutning.

I modsætning til negative campaigning og post-truth-politics-bevægelsen, 
er der her tale om elementer i den amerikanske politiske diskurs, der er mere 
forenelige, med den efterspørgsel, vi ser i denne afhandlings empiriske resul-
tater. Der kan derfor argumenteres for, at nogle karakteristika i det nuværen-
de amerikanske politiske miljø, har bedre mulighedsbetingelser for at påvirke 
eller ”amerikanisere” den danske politiske kommunikation over tid.

Selvom der er visse elementer i den politiske kultur, der har transatlantisk 
karakter, er det vigtigt at holde sig for øje, at den grundlæggende politiske 
kultur og mentalitet i USA og Danmark er relativ heterogen. Der er derfor 
ikke grundlag for at kunne fremskrive amerikanske tendenser én til én til det 
danske politiske miljø. Det er snarere en benchmark eller sammenlignings-
markør, der under de rette omstændigheder udgør en interessant indikator.
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6 Konklusion

For at sikre politisk legi-
timitet og øget vælgertil-
slutning opstår ... et behov 
for et paradigmeskifte, 
hvor politikerne anerken-
der vælgernes ændrede 
sociale praksis.

Petersen & Heinesen, 2012
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Gennem Faircloughs kritiske diskursanalyse, har vi påpeget en række karak-
teristika, der kendetegner spændingsfeltet mellem regeringens formidling af 
dagpenge- og skattereformen og vælgernes forventninger til politisk kom-
munikation. 

Ud fra analysen af det tekstnære niveau (1. dimension) kan det konkluderes, 
at de udvalgte regeringspolitikere har en skråsikker kommunikationsform 
præget af en høj affinitetsgrad, at de grundlæggende forsøger at fremstille 
politiske modstandere i et dårligt lys samt at de manipulerer og kompleksi-
tetsreducerer gennem logiske fejlslutninger med henblik på at skabe konsen-
sus omkring egen politik, kontekstudlægning og virkelighedsforståelse.

I analysen af den diskursive praksis (2. dimension), anvendte vi forskydnings-
teori for at afdække dels hvordan producenterne undgår at svare på kritiske 
spørgsmål og dels hvilke diskurser, de undvigende svar præges af. En katalo-
gisering af sidstnævnte viser, at producenterne af det analyserede materiale 
forskyder spørgsmål, der indeholder en social diskurs eller tillidsdiskurs til en 
langsigtet vækst- eller ansvarlighedsdiskurs. Der er dermed fokus på målets 
goder frem for midlets negative konsekvenser. Tids- og niveauforskydning 
udnyttes dermed i vid udstrækning for at kunne italesætte skattereformen 
som udelukkende positiv, da de kortsigtede sociale konsekvenser af at gen-
nemføre de omtalte reformer, konsekvent negligeres. I forhold til den dis-
kursive praksis konsumptionsprocesser, har fokusgrupperespondenternes 
samlede udtalelser givet grundlag til påstanden om, at den nuværende kom-
munikationsstrategi i vid udstrækning er ”afluret”. Endvidere betragtes for-
skydning, skråsikkerhed og mudderkast som irritationsmomenter, der øger 
distancen mellem politiker og vælger. 

Analysen af den sociale praksis (3.dimension), opsplittet i henholdsvis politi-
kernes sociale praksis og vælgernes sociale praksis, viser grundlæggende, at 
der til trods for, at politikerne er indlejrede i de samme kulturelle strømninger 
som vælgerne, er ret stor forskel i opfattelsen af effektiv kommunikation. 
Med baggrund i den eksisterende litteratur omkring politisk kommunikation, 
behandlede afhandlingen en række variabler i forbindelse med at forklare, 
hvorfor den aktuelle politiske kommunikation tager form som den gør. Her 
er en stigende grad af medialisering og en øget konkurrence om vælgernes 
opmærksomhed, blandt andet medvirkende årsager til, at daværende stats-
minister Anders Fogh Rasmussens, lagde kimen til en ny politisk kommunika-
tionsforståelse i form af kontraktpolitikkens indtog. En professionalisering af 
den politiske kommunikation, der opnåede så stor succes, at tilgangen blev 
adopteret og institutionaliseret i samtlige partiers kommunikationsstrategier. 
Herved etableredes et nyt kommunikationsparadigme i dansk politik, som 
reproducerer sig selv og som også er evident i 2012. 

I forhold til vælgernes sociale praksis, ser vi en række kulturelle strømninger 
i forbrugsmønstre, markedsføring og livsstilsformer, der er forbundet med 
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den autentiske livsførelse. En idyllisering af det ægte, det oprindelige, det 
naturlige – en anti-modernistisk tilgang til tilværelsen, der efterhånden ikke 
blot er en trend, men institutionaliseret i vælgernes sociale praksis og der-
med også deres forventninger til politisk kommunikation.

Det der karakteriserer spændingsfeltet mellem de analyserede regeringspo-
litikeres formidling af skatte- og dagpengereformen og vælgernes forvent-
ninger, er dermed en voksende afstand mellem politikernes og vælgernes 
opfattelse af hvilken tilgang til politisk kommunikation, der skaber vælger-
tilslutning.  For at sikre politisk legitimitet og øget vælgertilslutning opstår 
dermed et behov for et paradigmeskifte, hvor politikerne anerkender væl-
gernes ændrede sociale praksis. En social praksis, der er skabt af en stigende 
grad af kritisk refleksivitet, hvilket medfører en afluren af 00’ernes strategiske 
virkemidler, i form af papegøjesnak, mudderkast og kompleksitetsreduktion. 
Analysen af vælgernes sociale praksis peger på et behov for et fokusskifte i 
retning mod en mere troværdig, personlig, umiddelbar og ærlig politisk for-
midling, hvilket understøttes af den institutionaliserede autenticitetssøgen i 
samfundet.

Vigtigheden af at politikerne holder sig orienterede blandt de omskiftelige 
forventningsmekanismer hos vælgerne blev behandlet i et leadershipteore-
tisk perspektiv i analysedel 2. Her kunne det konkluderes, at kravet til moder-
ne ledere i høj grad centreres om lederens evne til at anerkende, at menings-
skabelsesprocesser står i skarp kontrast til en simpel transmission af bud-
skaber. Effektiv kommunikation kræver at politikerne tager udgangspunkt i 
followers (vælgernes) virkelighed og gennem co-creation, skaber et sæt af 
fælles forståelser af virkeligheden. Hvis ikke denne kommunikationsforstå-
else implementeres, kan det, med udgangspunkt i demokratiets grundvilkår, 
påpeges, at jo mindre politikerne anerkender vælgernes magt – i form af at 
kunne afvise den politiske kommunikation som værende utidssvarende og 
utroværdig – jo mere magt opnår vælgerne. 

Med andre ord: Afhandlingens analyser indikerer, at de analyserede rege-
ringspolitikeres reproduktion af egen praksis sammenholdt med vælgernes 
forandring af deres praksis bevirker, at formidlingen af skatte- og dagpen-
gereformen i vid udstrækning fremstår utidssvarende og utroværdig og der-
med illegitim. I takt med denne øgede afstand mellem producent og kon-
suments kommunikationsforståelse, destabiliseres paradigmet under hvilket 
relationen mellem politikere og vælgere udspiller sig. En øget opmærksom-
hed på – og implementering af - vælgernes diskursivt og kulturelt betingede 
forventninger til politisk formidling, kan derfor være en medvirkende faktor 
til at imødekomme de kommunikationsstrategiske udfordringer regeringen 
står over for fremadrettet.
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7 Outro

Anbefalingerne er udeluk-
kende kommunikationsanbe-
falinger og kan derfor ikke stå 
alene i relation til at skabe tro-
værdighed i det politiske miljø. 
Ikke desto mindre foregår en 
markant del af troværdigheds-
skabelsen gennem legitim og 
tidssvarende kommunikation

Petersen & Heinesen, 2012.
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7.1 Løsningsforslag

Indledningsvis er det vigtigt at påpege, at afhandlingens konklusioner pri-
mært baserer sig på et udvalg af politiske tekster. Nærværende løsnings-
forslagsafsnit henvender sig således i princippet udelukkende til de analy-
serede regeringspolitikere, med den antagelse at de analyserede interviews 
og kronikker er retvisende for disse aktørers generelle politiske kommunika-
tion. Når vi mener, at løsningsforslagene, ovenstående til trods, besidder en 
bredere appel i det politiske miljø, bunder det i flere forhold. For det første 
er spørgeskemaet bevidst formuleret, så det afgrænser sig fra partipolitiske 
forskelle, hvilket bevirker, at besvarelserne danner rammen om befolkningens 
forventninger til den generelle politiske kommunikation. For det andet ud-
springer afhandlingens problemfelt delvist fra troværdighedsundersøgelser, 
der konkluderer, at den samlede politiske klasse er utroværdig. For det tredje 
baseres analysens sociale praksis delvist på eksisterende forskning inden for 
aktuel politisk kommunikation, der ligeledes har hele det politiske spekters 
kommunikationstilgang som undersøgelsesinteresse. Ovenstående overve-
jelser kombineret med afhandlingens primærempiriske resultater, bevirker, at 
anbefalingerne kan siges at have relevans for andre politikere, selvom disse 
ikke har været analytisk behandlet. 

På baggrund af afhandlingens resultater, udvælges følgende anbefalinger:

Metakommunikér
I takt med at vælgerne opnår øget refleksivitet inden for den politiske 
kommunikation og dermed aflurer de spin-traditioner, der har domineret 
den politiske scene siden starten af 00’erne, kan det under de rigtige om-
stændigheder være effektivt at italesætte spillet bag den politiske kom-
munikation. Hvis journalister eller politiske modstandere forsøger at virke-
lighedsreducere en given problemstilling eller gennem logiske fejlslutnin-
ger at indsnævre mulighedsbetingelser for et modargument, kan det være 
troværdighedsskabende at påpege modpartens strategi og fejlslutninger. 
Herved kommunikeres i øjenhøjde med vælgerne, der i høj grad er bevid-
ste om spillet. Afsenderen formår samtidig at fremstille modparten som 
taktiker, der ikke er i ”sync” med vælgernes forventninger. Når en politiker 
anvender metakommunikation, er det afgørende ikke at gøre sig selv sår-
bar, ved at benytte samme kommunikationsstrategi, som netop er anfægtet. 

Anerkend negative konsekvenser og gendriv disse
Som beskrevet i leadershipanalysen, kan en given påstand til en hver tid an-
fægtes. Med en intensivering af mediebilledet, både hvad angår antal platfor-
me og tempo, kan en politikers udsagn forventes anfægtet af såvel politiske 
modstandere som interesseorganisationer eller privatpersoner. Der kan i den 
sammenhæng argumenteres for, at det er troværdighedsskabende at fore-
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gribe disse modargumenter, med henblik på gendrivelse. Herved anerkendes 
de befolkningsgrupper, der berøres af den førte politiks negative konsekven-
ser, og politikeren fremstår mere nuanceret i sin politiske forståelse og virke-
lighedsopfattelse. Desuden kan tilgangen vanskeliggøre den politiske mod-
standers mulighed for at præsentere nye modargumenter, da de allerede er 
præsenteret og negligeret. 

Vær mere konkret og reducér omfanget af abstrakte niveauforskyd-
ninger
Som både spørgeskemaet og fokusgruppen indikerer, er respondenterne 
nået et mætningspunkt i forhold til de retoriske undvigemanøvre, der ka-
rakteriserer analysen af politikernes diskursive praksis. Konsumptionen af de 
pågældende tv-interviews viste, at især niveauforskydninger i retning mod 
universelle, floskelbetonede udmeldinger, udgjorde en troværdighedsproble-
matik. Respondenterne efterspurgte konkrete ja/nej-svar, eller i hvert fald et 
fokus på hvordan i stedet for ideologiske grundholdninger, der er svære at 
være uenig i og som kan læses i de enkelte partiprogrammer.

Politikere og partier som helhed kan dermed kommunikere mere tidssva-
rende, ved at tydeliggøre hvad der menes i konkrete spørgsmål, hvilket igen 
øger troværdigheden. Med befolkningens afluren af forskydningsteknikker 
kan en diskursiv reproduktion opfattes som et udtryk for enten uvidenhed 
inden for den konkrete sag eller arrogance, da politikeren ikke ønsker at op-
lyse vælgerne om de faktiske forhold.

Vis en højere grad af menneskelighed
Diskrepansen mellem vælgernes og politikernes sociale praksis, kommer pri-
mært til udtryk ved, at politikerne ikke tager autenticitetsbegrebets påvirk-
ning af forventningerne til den politiske kommunikation til indtægt i deres 
kommunikationsstrategi. For at imødekomme de kulturelle strømninger, der 
i vid udstrækning allerede er absorberet i erhvervslivet, i nye tv-formater, i 
livsstilstendenser etc., kan politikerne med fordel arbejde strategisk med at 
kombinere deres professionelle virke med en mere menneskelig tilgang til 
politisk formidling. Her kan selvironi, humor, og en selviscenesættelse som 
det uperfekte menneske være anvendelige redskaber, der øger mulighedsbe-
tingelserne for identifikation blandt vælgerne. Det er her afgørende at være 
bevidst om både de etiske og paradoksale overvejelser der relaterer sig til 
begrebet ”strategisk autenticitet” eller ”spin 2.0”

Reducér mudderkast, papegøjesnak og objektiv kategorisk modalitet
I forhold til mudderkast, er det et af de mest karakteristiske elementer i spin-
traditionen og samtidig et element, der, ifølge fokusgrupperespondenterne, 
påvirker troværdigheden bemærkelsesværdigt meget i negativ retning. For-
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målet med mudderkast er at reducere politiske modstanderes troværdighed 
gennem en fortælling om, hvad modpartens politik eller motiver ”i virkelig-
heden er”. Vælgernes føromtalte mætningspunkt i relation til ”spin 1.0” har 
dog den effekt, at afsenderen af mudderkastningen underminerer sin egen 
troværdighed. Hvad angår papegøjesnak er det ligeledes en forankret del af 
”spin 1.0”, og en taktik vælgerne i stort omfang tager afstand fra. I interview-
situationer, hvor der stilles kritiske spørgsmål, som en given politiker ikke 
ønsker at svare på, kan den reelle begrundelse for ikke at ville svare i udvalgte 
situationer benyttes. Eksempelvis en italesættelse af politiske processer, der 
forhindrer politikeren i at svare konkret på et spørgsmål, eller blot et ”det 
ved jeg ikke endnu” kan ironisk nok øge troværdigheden, frem for at anvende 
retoriske undvigemanøvrer. Kategorisk modalitet hænger ikke umiddelbart 
sammen med et holdningsbaseret fag som politik – og når budskaber og 
argumenter kontinuerligt anfægtes, kan en subjektiv modalitet og en lavere 
affinitetsgrad opfattes mere klædeligt og troværdighedsskabende.

Koordinér strategiskiftet internt
Det er vigtigt at pointere, at et skifte i kommunikationsstilen skal ske gradvist. 
Det vil i sig selv virke utroværdigt, hvis en given politiker ændrer sin diskur-
sive praksis fra en dag til den næste dag. Tilsvarende bør en ny kommuni-
kationsstrategi koordineres internt i partiet, eksempelvis i balancen mellem 
transformational leadership og Fairhursts leadership tilgang for at sikre en 
hvis konsistens i partiets kommunikationsbevidsthed.

Ovenstående anbefalinger baserer sig på afhandlingens undersøgelsesinte-
resse, som afgrænser sig til troværdighedsskabelse i kommunikation. Det er 
derfor afgørende ikke at tilsidesætte alle politiske hensyn og ukritisk imple-
mentere ovenstående pointer. Udgangspunktet for afhandlingen er, at poli-
tikernes troværdighed er så lav, at det påvirker vælgertilslutningen. Anbe-
falingerne er udelukkende kommunikationsanbefalinger og kan derfor ikke 
stå alene i relation til at skabe troværdighed i det politiske miljø. Ikke desto 
mindre foregår en markant del af troværdighedsskabelsen gennem legitim 
og tidssvarende kommunikation. Afhandlingens resultater og anbefalinger 
kan dermed fungere som indikator for de aktuelle vælgerforventninger til po-
litisk kommunikation og samtidig påpege, hvordan disse forventninger imø-
dekommes fremadrettet gennem modificerede kommunikationsstrategier.
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7.2 Perspektivering

I nærværende perspektiveringsafsnit ønsker vi at behandle nogle af de for-
klaringsvariabler, der, foruden kommunikationen, kan have indflydelse på po-
litikernes tillidskrise, samt hvordan fremtidige undersøgelser af politisk tro-
værdighed kunne gribes an. 

Finanskrisen
Store dele af den vestlige verden har siden 2008 været vidne til et økonomisk 
kollaps, der har haft indflydelse på langt de fleste borgeres økonomi og/eller 
tryghedsfølelse. Det repræsentative demokratis natur bevirker, at borgerne 
vælger repræsentanter i form af politikere, de har tillid til kan varetage sam-
fundets og individets interesser bedst muligt. Når det kapitalistiske system 
tilnærmelsesvis kollapser, delvist grundet manglende regulering fra politisk 
side, kan det danne grundlag for en øget mistillid til det politiske system som 
helhed og dermed også enkeltpolitikeres troværdighed. En sådan betragt-
ning må medtages som en sandsynlig medvirkende faktor til den, i afhand-
lingen omtalte, tillidskrise, der hersker mellem vælgere og politikere i 2012. 

I forlængelse af ovenstående kunne det være interessant at foretage dyb-
degående undersøgelser af finanskrisens indvirke på politikernes kommu-
nikation, samt vælgernes opfattelse af politikerne efter et sådan systemisk 
sammenbrud.

Endvidere fordrer finanskrisen et behov for forandringer – både i form af at 
skulle tilpasse samfundet til en ny økonomisk virkelighed, men også i form af 
reguleringer, der reducerer risikoen for, at en lignende situation opstår igen. 
Generelt har mennesket en tendens til at udvise modvilje mod store foran-
dringsprocesser, hvilket reducerer sandsynligheden for et demokratisk be-
læg for at gennemføre tunge reformer. Denne modstand bliver ikke mindre 
af, at riget fattes penge og forandringerne derfor, i vid udstrækning, kræver 
,at vælgerne bidrager mere til samfundet og har mindre til sig selv. Dermed 
kunne en undersøgelse af politikernes troværdighed i perioder med hen-
holdsvis højkonjunktur og lavkonjunktur pege på, hvor stor en del af politi-
kernes tillidskrise, der kan tilskrives konjunkturforhold. 

Et politisk generationsskifte:
Et andet punkt, der kan tænkes at have indflydelse på det forhold, at politi-
kerne som samlet klasse indtager bundplaceringer i diverse troværdigheds-
målinger, er, at såvel folketingspolitikere som ministre bliver yngre og yngre 
(Søvang, 2012). Ifølge politisk kommentator, Kaare R. Schou, er erfaring i 
politik en mangelvare. Han mener endvidere, at det er problematisk, at de 
ledende politikere ikke har den samfundserfaring og historiske ballast, par-
tiledere havde engang (citeret i Søvang, 2012). Denne overvejelse blev også 

INTRODUKTION  |  TEORI  |  METODE  |  ANALYSE  |  DISKUSSION  |  KONKLUSION  |  OUTRO



/121112

pointeret af flere af afhandlingens fokusgrupperespondenter, som værende 
mistillidsskabende (bilag 5A). En livsklog vælger kan finde det provokerende, 
at	unge	ministre	som	Astrid	Kragh,	Ida	Auken	og	tidligere	minister	Thor	Mö-
ger Pedersen, der alle kommer direkte fra statskundskab og ind i det politiske 
liv, skal fortælle, hvordan samfundet hænger sammen. Derved kan en ung 
alder og manglende erhvervserfaring påvirke troværdigheden negativt, uag-
tet politikerens evner og kommunikationsstrategi. På dette punkt kunne der 
udføres troværdighedsundersøgelser af psykologisk eller sociologisk karak-
ter, med henblik på at afdække hvorledes alder isoleret set har indflydelse på 
politikerens forudsætninger for at fremstå troværdig i sit embede.

Mediernes rolle
Medierne fungerer som bindeled mellem politikerne og vælgerne. Det gæl-
der ikke kun i form af konkrete vinklinger på for-producerede nyhedsindslag 
eller i dagspressen. Selv når der er tale om live-tv, har studieværten serve-
retten, da spørgsmålene er forberedt ud fra et ønske om at få politikerne 
på glatis – at skabe godt tv, der giver seertal. Ligeledes skal debatindlæg 
og kronikker i trykmedierne godkendes af en redaktion, før de publiceres. 
Dermed opstår en række nyhedskriterier til den politiske formidling, før det 
viderebringes til vælgerne. Mediernes udvælgelse og italesættelse af kon-
krete historier bevirker, at de besidder en magtfuld gatekeeper-position, der 
er med til at forme den politiske diskurs. Det kunne her være interessant at 
belyse, om medierne, i samme grad som politikerne, reproducerer deres egen 
diskursorden. En diskursorden der muligvis er centreret om at få politikerne 
til at fremstå utroværdige. Afhandlingen kunne i forlængelse af ovenstående 
også have omhandlet mediernes italesættelse af politikernes virke i forbin-
delse med skatte- og dagpengereformen. En sådan undersøgelsesinteresse 
kunne indikere i hvor høj grad og på hvilke måder medierne kan stilles til 
ansvar for politikernes troværdighedskrise.

Med et genstandsfelt der kredser sig om to relativt abstrakte størrelser som 
politik og troværdighed, er mulighederne for at anlægge nye perspektiver på 
afhandlingen tilnærmelsesvis endeløse. Ovenstående tre temaer er udvalgt 
som eksempler på en perspektivering af afhandlingens fokus. Eksempler, 
som vi, gennem arbejdet med denne afhandling, finder særligt interessante 
at få indsigt i fremadrettet.
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autenticitet i  

politisk kommunikation 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Bilag 1: Borgen & Forbrydelsen seertal 

 

Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-
Meter" 

TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, 
TV3, SBS TV, Discovery, Turner Broadcasting og Viacom International 
Media Networks tv-seningen i Danmark i tv-husstande ved hjælp af tv-
metre. I uge 39 har i alt 1037 husstande og 2157 personer deltaget i TV-
Meter-systemet. Alle seertal i pressemeddelelsen er beregnet ud fra 
universet 3 år og derover, med mindre andet er anført. Det bemærkes 
at alle tal er LIVE + VOSDAL (Viewing On Same Day As Live) og be-
regnet som "net ratings". 

Seertal uge 39 (24. september 2012 - 30. september 2012) 
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Seertal uge 38 (20. september 2010 - 26. september 
2010)
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Bilag 2: Spørgeguide spørgeskema 

 

Introduktion – side 1: 
Præsentation af afhandlingen, afsenderne og hvor vi kommer fra. Ligeledes 
præsenteres undersøgelsen og formålet med den, og undersøgelsens anony-
mitet tydeliggøres.  

Til sidst forklares og tydeliggøres vigtigheden i at svare ud fra sin egen me-
ning og uden hjælp fra andre.  
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Personlig information - side 2:  
 

 

1. Baggrundsoplysninger 
Alder 

18-14 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+ 

Køn 

Mand  Kvinde 

Højest gennemførte uddannelse 

Folkeskole Faglært Gymnasial 
uddannelse 
(STX, HHX, 
HTX, HF) 

Kortere vide-
re-gående ud-
dannelse 

Mellemlang 
videre-gående 
uddannelse 

Lang videre-
gående ud-
dannelse 

Bopæl 

Region Hoved-
staden 

Region Sjælland Region Syddan-
mark 

Region Midtjyl-
land 

Region Nordjyl-
land 
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Spørgsmål 2: Hvilket parti stemmer du på? 
A – Socialdemokraterne A – Socialdemokraterne 

B – Radikale Venstre B – Radikale Venstre 

C – Konservative C – Konservative 

F – Socialistisk Folkeparti F – Socialistisk Folkeparti 

K – Kristendemokraterne K – Kristendemokraterne 

O – Dansk Folkeparti O – Dansk Folkeparti 

V – Venstre V – Venstre 

Y - Liberal Alliance Y - Liberal Alliance 

Ø - Enhedslisten Ø - Enhedslisten 

Stemte blankt Stemte blankt 

Stemte ikke Stemte ikke 

Ved valget i 2011 

Ønsker ikke at oplyse 

Hvis der var valg 
i morgen 

Ønsker ikke at oplyse 
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Forventninger til den generelle politiske kommunikati-
on – side 3 
På den denne side beder vi dig betragte politikerne samlet, hvorfor enkeltpar-
tier og –personer kun indgår som en del af det generelle billede. 
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Politisk kommunikation – side 4: 
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Afslutning – side 5:  
Der takkes for deltagelse og anonymiteten understreges endnu en 
gang. Desuden gives der mulighed for at komme med mere uddybende 
kommentarer.  
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Bilag 3: Rapport spørgeskema/output 
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Det er vigtigt for mig, at danske politikere / Jeg oplever, at 
danske politikere i dag? 
 
 

 

Hvis du stemmer personligt til et folketingsvalg, hvilke af 
følgende faktorer vægter du højest? 
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Spørgeskemafiltrering 
1. Respondenter i alderen 30-60+ 
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2. Respondenter uden en længere videregående uddannelse 
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3. Respondenter uden for Hovedstaden 
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4. Respondenter med en politisk interesse 1-5 
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Bilag 4: Fokusgruppe spørgeguide 

Introduktion: Velkommen til og tak fordi i tager jer tid. 

Jeg vil starte med helt kort at fortælle hvorfor vi er samlet her i dag .  
Som jeg fortalte i telefonen, er jeg ved at afslutte mit specialet sammen med 
min makker Malene, der i øjeblikket sidder med en anden del af opgaven på 
skolen. Specialet drejer sig om politisk kommunikation og en del af analysen 
har til formål at belyse den nuværende regeringens kommunikation i forbin-
delse med skatte- og dagpengereformen og sammenholde den kommunikati-
on med vælgernes forventninger. Til at belyse vælgernes forventninger har vi 
udsendt et spørgeskema, der er blevet besvaret af ca. 200 respondenter. Men 
der er nogle åbenlyse begrænsninger ved spørgeskemaer, da man ikke bare 
kan tale frit men ofte skal vælge mellem en række på forhånd fastsatte svar-
muligheder. Fokusgruppen har til formål at stikke lidt dybere og at lade re-
spondenterne – jer – tale sammen og inspirere hinandens besvarelser. I be-
høver derfor ikke være enige.  

En lidt vanskelig øvelse i det her projekt, er at kunne adskille kommunikation 
og politik. Det politiske/ideologiske synspunkt er derfor ikke så relevant som 
selve formidlingen af den givne politik. 

Jeg vil ikke sige så meget mere inden vi går i gang, da vi er mest interesserede 
i så upåvirkede og umiddelbare reaktioner som muligt. Om lidt viser jeg fire 
forskellige videoklip af nogle nyhedsudsendelser fire forskellige regeringspo-
litikere (eller forhenværende regeringspolitikere), som vi har analyseret for-
holdsvis dybdegående. Formålet er så at se om de tendenser vi finder på et 
teoretisk plan på nogen måde stemmer overens med de observationer i gør 
jer, når i ser det samme materiale. 

Diktafon præsenteres og anonymiteten afklares 

Efter fokusgruppen kan jeg så fortælle lidt om de resultater/indikationer vi 
foreløbigt peger forsigtigt på. 

Del 1: Interviews 

Her er det først et dobbeltinterview mellem Johanne-Schmidt Nielsen og da-
værende skatteminister Thor Möger Pedersen. Optagelserne finder sted den 
18. januar, hvor skattereformsdiskussionen sættes i gang samme morgen med 
en kronik af TMP i Berlingske, der forklarer tankerne bag skattereformen. Vi 
har analyseret Thor Möger.  

-KLIP 1- TMP/JSN 18/1-12 (03:00-08:10 og 09:54-11:12) 

Et videoklip af statsminister, Helle Thorning Schmidt. Konteksten er skatte-
reformens konsekvenser for de arbejdsløse, hvor en undersøgelse har vist at 
kontanthjælps/dagpengemodtagere kommer til at betale for krisen, da deres 
satser ikke stiger i takt med lønningsudviklingen på arbejdsmarkedet. 

-KLIP 2- HTS 29/5-12 (10:35-16:26).  

Her et interview med Margrethe Vestager. Konteksten er at tænketanken 
Kraka har lavet en undersøgelse af skattereformen, der viser at reformen gav-
ner de rigeste relativt mere end de mest økonomisk trængte grupper. 

-KLIP 3 – MV 4/6-12 (10:30-15:00) 
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Og Mette Frederiksen: Klippet handler om dagpengereformens konsekvenser. 
Der har lige været et indslag med en familiefar, der står til at falde ud af dag-
pengesystemet 1. januar og skal dermed flytte med familien, så børn skal ryk-
kes ud af skole og institutioner. 

-KLIP 4 – MF 14/8-12 (03:05-06:33) 

Del 2: Spørgeskema uddybes 

Følgende parametre i spørgeskeamet skiller sig ud: 

At det er vigtigt at politikerne er i højere grad 

‐ Er lydhøre over for politiske modstandere 

‐ Indrømmer når de begår fejl 

‐ Tør svare på kritiske spørgsmål 

‐ Viser deres personlighed  

 

Del 3: Afrunding 

Her til sidst - hvis I skal give politikerne et par gode råd, der ville øge sand-
synligheden for at I ville stemme på dem, hvad ville de så være? 

Afslutning 
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Bilag 5A: Transskribering - fokusgruppe 1 
Afholdt med følgende deltagere: 

C: Mand, 63 år, Region Sjælland  
K: Kvinde, 49 år, Region Sjælland 
L: Kvinde, 61 år, Region Sjælland 5 
B: Mand, 20 år, Region Sjælland 
S: Mand, 18 år, Region Sjælland 

Introduktion om fokusgruppen og afhandlingens fokus. 

Thor Möger Pedersen-klip: 
TMP/JSN 18/1-12 (03:00-08:10 og 09:54-11:12) 10 
 
C: Det var ikke noget svar på nogen ting. Det var en hensigtserklæring for det 
meste. Og det lignede sådan set alle mulige politiske debatter gennem årene. 
Såe – det er ikke til at vide rigtig hvilken vinkel.. eller hvilket parti han er fra, 
for det jo noget de har villet alle sammen det der, ikke. 15 
 
K: Han var bare sådan meget tydelig at aflæse i kropssproget, synes jeg. Fordi 
det var så tydeligt da hun snakkede, Johanne Schmidt, ikke. [Respondenten 
efterligner TMP’s kropsprog]. Så gjorde han sådan her flere gange og sukkede 
dybt… 20 
 
L: ”Skal jeg nu høre på det igen”… 
 
K: …Og også her til sidst, da han blev spurgt hvor pengene skal komme fra. 
Der var det tydeligt, i hans kropssprog, at enten vidste han det ikke, eller også 25 
skulle han passe meget på, at han ikke kom til at sige noget… Ej, det var så-
dan meget standard politiker-svar 
 
L: Ja, politikere er jo ikke så meget for at give et klart svar på noget som helst. 
 30 
C: Han har jo ikke noget klart,  altså der bliver arbejdet i kulisserne på at fin-
de ud af hvordan pengene skal skaffes. Er det noget med at hæve skatten for 
de rige eller noget i den stil, ikke. 
 
K: Jeg tænker også på det sprog han bruger, altså dem han sådan hele tiden 35 
nævner med de hårdtarbejdende, jeg tror ikke de har forstået ret meget af det 
han egentlig sagde, og så er det jo lige meget, hvis dem man egentlig appelle-
rer til skal stemme på en eller godt kunne tænke sig at støtte én, at de ikke 
kan forstå at øhh.. 
 40 
L: Nu kan man også sige, at nu snakker han jo om de hårdtarbejdende, men 
jeg synes sådan set, at vi alle sammen ude på arbejdsmarkedet er hårdtarbej-
dende, ikke, altså. Der er jo ikke noget tydeligt budskab om, at det egentlig er 
dem der tjener mindst der skulle have flest skattelettelser. Det er dem der ar-
bejder hårdt, men det gør alle grupper i dag jo altså. Jeg kan ikke se hvor der 45 
er nogen som, i hvert fald ikke uden en god indsats, øhhm.. 
 
INTERVIEWER: Vil det sige at kommunikationen er typisk for politikere, hø-
rer jeg lidt. Hvad tænker I om det? Er det godt eller dårligt, eller. 
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 50 
C: Det er skidt. Vi mangler en eller anden, der skærer igennem og taler dansk 
og er konkret. Det er det man leder efter ikke. Og så de der evindelige afbry-
delser af intervieweren. Han hører jo ikke hvad der sker vel. Han kører bare 
på – han har et budskab han vil af med. 
 55 
K: Også sådan en taktik med at blive ved med at tale. Ligesom sådan tale hen 
over punktummerne hen over sætningen. Ligesom om man er bange for at 
hvis man laver det mindste – lille pause – så bliver man afbrudt eller så får 
man ikke afleveret det man vil aflevere. Men hvis – altså – jeg kan godt lide 
ham – sådan det udtryk han kommer med og sådan noget. Men jeg tænker 60 
bare at han kommer til at virke som alle de andre, fordi han kommunikerer 
som alle de andre… 
 
C: Præcis – retorikken er den samme, ikke. 
 65 
K: Hvis han for eksempel der havde sagt der. ”Jamen, det ved jeg ikke end-
nu”, altså hvordan skal det finansieres – ”det ved jeg ikke endnu, men det ar-
bejder vi på, at finde ud af og vi har nogle ideer som vi vil komme frem med, 
når vi er færdig med at arbejde med dem” - slut. Så ville jeg virkelig så ville 
han vinde en stor stjerne hos mig. 70 
 
L: Det bærer tydeligt præg af, synes jeg, at han ligesom sidder og venter på, 
”måske får jeg et input fra Venstre også, måske får jeg et input fra Enhedsli-
sten, måske får jeg et input fra nogle andre, og så er jeg nødt til at vende det 
og så er jeg nødt til at lægge min politik an på det, ikke”, altså det er ligesom 75 
han søger… han skyder bare et eller andet ud – og så håber han på, at der 
kommer noget gevinst og så kan de gå i arbejdstøjet. Det er jo det det går på. 
De bruger mange ord, men siger ikke noget, vel. Kun sådan en lille smule. 
 
B: Ja, altså ja han talte sådan meget det der politikersprog, med at ikke rigtig 80 
svare sådan direkte på spørgsmål, men bruge nogle lidt kringlede ord og det 
bliver sådan lidt tungt og også fordi han ikke rigtig holdt nogen pause.  
 
L: Man kan jo ikke være i tvivl om at det er et spil der foregår. Det skal være 
spændende, de er fjernsyn, de skal være på, det skal være spændende ikke. 85 
Men det hjælper ikke noget at de står at siger noget trist og kedeligt, så er der 
jo ikke rigtig nogen nyhedsværdi i det for dem der skal have fjernsynsudsen-
delsen ud over rampen, vel.  
 
INTERVIEWER: Man kan sige at hvis det skal være spændende, så er det må-90 
ske heller ikke så hensigtsmæssigt at lyde som alle de andre.  
 
L: Nej, det er rigtig. 
 
C: Nej, retorikken er jo ens, ikke. Det er jo det der er så dræbende. 95 
 
K: For man står faktisk af, ikke. Altså jeg stod af flere gange ikke – og tænkte 
”nej, jeg er nødt til at huske på det, jeg er i en fokusgrupper, ikke [latter rundt 
om bordet]. Hvis jeg ikke havde været her og bare ligget i sofaen, havde jeg 
simpelthen ikke – så havde jeg sagt – ”ok, vi stiller den lige på stand-by indtil 100 
han er færdig”, ikke. 
 
L: De ødelægger det for sig selv ikke – fordi har en retorik som simpelthen 
bare gør at man bliver ligeglad med dem ikke. Der er nogle få nogle der kom-
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mer ud over rampen, fordi de har nogle synspunkter – man behøver ikke væ-105 
re enige med dem – men de kommer dog ud over rampen fordi de er markan-
te og de tør sige nogle ting og stå ved det de siger. 
 
INTERVIEWER: Det er godt. Jeg stopper her. Det næste klip er med vores 
statsminister Helle Thorning Schmidt. Og konteksten er at øhh hun, det er ca. 110 
5 måneder efter det her klip, hvor skattereformen kommer i sin endelige 
form, det var kun et udspil, der kom med Thor Möger. Og nu ser vi så at Helle 
Thorning Schmidt bliver interviewet, også i TV-Avisen, om skattereformens 
konsekvenser for de arbejdsløse. Der er en undersøgelse, der har vist at de 
svagest stillede i sammenfundet kommer til at betale for den her reform som 115 
det ser ud nu. Men det er stadig hendes reaktion på de spørgsmål og hendes 
måde at kommunikere på, der er i fokus. 
 
Helle Thorning Schmidt-klip: 
HTS 29/5-12 (10:35-16:26) 120 
 
S: Det var da i hvert fald mere dansk, der kunne jeg forstå det meste af det. 
 
C: Det var lidt mere stille og roligt i hvert fald. Men igen kører hun jo frem 
med kontanthjælpsmodtagere der skal i arbejde – og jeg ved ikke om den for-125 
anlediger, at der bliver skabt flere arbejdspladser, det gør den vel ikke. 
 
L: Jeg synes sådan når hun snakker, uanset om der kommer flere arbejds-
pladser eller ej, når hun snakker, hun gentager sig selv uafladeligt. ”Arbejds-
pladser” det tror jeg hun nævnte en 3-5 gange. Det er kendetegnende for hen-130 
de, at uanset hvordan de stiller spørgsmålet, så kommer hun tilbage og siger 
stort set de samme ord pakket ind på en anden måde. 
 
K: Det er lige som om at hun har lært en plade, og den rille i pladen kører hun 
igen og igen og igen. Det er ligesom om, der er nogle ord hun får at vide, at 135 
dem skal du bruge i alle sætningerne… Men det er som om, når nu interview-
eren er færdig med et stille et spørgsmål. Sådan noget med; ”tror du, at det vil 
gavne bla bla bla”, så starter hun ikke med at sige nej eller ja og derfor ved 
man faktisk ikke hvad hun tror, fordi hun starter med at sige, ”jeg tror at dan-
skerne vil være glade for”, så går hun ligesom over og vurderer på alle andres 140 
vegne og prøver at skaffe flertal bare ved at sige sådan, men man opgiver 
simpelthen at følge med i hvad det er hun selv mener og selv tror, hun skyder 
det over på alle andre, som om hun ved hvad alle andre vil have godt af, men 
det irriterer mig bare at hun ikke siger ja eller nej, eller et eller andet der lige-
som spejler, eller ikke spejler for det går hun jo netop ikke, men et eller andet 145 
der viser at hun modtager og reflektere eller viser hvem hun er eller hvad hun 
sådan selv sådan tænker ikke.. 
 
L: Ja, og det gør hun ikke. Hun kommunikerer altid – eller generelt kommu-
nikerer hun over: ”hvis jeg bare gentager tingene ofte nok, så bliver det nok 150 
en sandhed. Og det gør det jo ikke. Der bliver ikke mere sandhed i det og re-
sultaterne bliver ikke anderledes. Jeg ved ikke hvem det er der har bildt hen-
de en at den type kommunikation når ud til folk, fordi den når i hvert fald ik-
ke ud til mig.  
 155 
K: Men der ligger noget instruering i det. Og jeg tror det er meget meget be-
vidst al hendes kommunikation er utrolig bevidst, men den kommer bare til 
at fremstå som en maskine eller som om at hun er dukkeført af nogle andre, 
der har fortalt hende hvordan. Men det virker ikke. 
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 160 
INTERVIEWER: Hvad skal der så til før at kommunikationen stemmer 
overens med de forventninger I har til den? 
 
B: Når der nu bliver stillet sådan et meget tydeligt ja/nej-spørgsmål, så kunne 
de i stedet for at sige det der: ”Jeg synes bla bla bla”, så kunne man måske 165 
starte med at sige ja eller nej, så man får en idé om hvad hun egentlig mener. 
 
C: Men det er jo generelt for samtlige politikere. 
 
K: Men det er rigtig, faktisk, fordi så ved man hvad for en retning vi skal lytte, 170 
det ved vi ikke her. 
 
L: Jeg tror heller ikke fortrolig med sin egen retorik. Hun virker meget an-
spændt og sådan lidt stiv i det, som om ”jeg skal huske at holde fast i hvad det 
nu er, jeg er blevet enig med den gruppe i, og jeg kan ikke vise mine egen per-175 
sonlighed og virkelig gå i front og sige jeg, statsminister Helle Thorning 
Schmidt, tror på at sådan og sådan”. Altså hun begejstrer ikke folk. 
 
INTERVIEWER: Så det med personlighed… 
 180 
L: Ja, der mangler absolut personlighed – der mangler noget liv i hende. 
 
K: Ja, betoning og hendes ansigtsudtryk 
 
C: Vi mangler Geert Petersen og de gamle.. levende væsener, ikke. 185 
 
L: Jeg tror faktisk at hun er rigtig nervøs når hun går på, sådan virker hun på 
mig. 
 
K: Det er lidt ligesom at hun taler ned til en på den led at, blandt andet det 190 
der med at hun gentager og hun bliver ved med at fremhæve nogle meget 
simple budskaber og det virker som om at hun ikke har tillid til at folk kan 
forstå budskabet. I øjeblikket distancerer hun sig fra dem hun egentlig  prø-
ver at henvende sig til. Og det står de af på, uanset hvor gode de er til at gen-
nemskue kommunikation, så står man af på hvis nogen, ikke taler i samme 195 
sprog. 
 
L: Ja, hvis ikke man taler i øjenhøjde. 
 
K: Ja og hvis ikke man investerer noget af sig og det synes jeg nemlig ikke 200 
hun viser. Hun holder det på et meget professionelt.. men man  savner et 
menneske også ikke. 
 
C: Man savner lidt klovneri også, ikke. 
 205 
Interviewer: Det er skide godt. Vi går videre til Margrethe Vestager. 
 
Margrethe Vestager-klip: 
MV 4/6-12 (10:30-15:00) 
 210 
C:  Det var da rart at høre på. 
 
K: Ja, det var dog befriende. 
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C: Ja, hun starter med at sige ja eller nej. Og så underbyggede hun hvad hun 215 
mente om det. 
 
L: Man kan godt mærke på hende, at hun har fingrene nede i tallene, i sub-
stansen. Hun virker som om hun ved hvad hun taler om. Hun er ikke særlig 
meget retorik… hun snakker om tingene og hun er velfunderet, synes jeg, i sit 220 
talmateriale. Om man så mener, at det er rigtigt eller forkert eller hvordan det 
er udlagt, det skal ikke indgå i det her. Men jeg synes hun virker velfunderet. 
 
C: Ja, og så har hun en passende mimik synes jeg. Ansigtet var ikke så stift og 
det var ikke sådan læren udenad. 225 
 
K: Jeg tror bare, at hun er enormt dygtig. Jeg tror hun er uddannet af en an-
den end de andre er uddannet af. Hun brugte ikke et eneste ord som var hvad 
skal man sige akademisk eller svært altså. 
 230 
L: Hun sagde også, ”det er i den retning jeg synes samfundet skal gå”. Hun 
investerer sig selv, ”det her det er mine holdninger og det er noget jeg på”. 
 
C: Til sidst i interviewet ryger hun ud i noget retorik, men det er så lidt så det. 
 235 
K: Det første spørgsmål der sagde hun bare – jeg kan ikke huske om hun sag-
de ja eller nej – og så to-tre meget korte sætninger og så stoppede hun. Og det 
var lige før intervieweren sådan ”skal jeg ikke..” 
 
L: Man kan også sige at hendes argumentering er sober, det virker underbyg-240 
get og rigtigt det hun siger. 
 
K: Jo, og alligevel får hun leveret en lille sviner tilbage, ik, der hvor hun siger 
med rentefradraget, at ”I ville faktisk have gjort det endnu værre”, men hun 
gør det på en ikke særlig grim måde. 245 
 
INTERVIEWER: Og hvordan virker hun så, med alt det I har sagt indtil nu, 
altså hvis I skal knytte enkelte ord på hvordan hun så fremstår? 
 
C: Troværdigt 250 
 
L: Ja, betydeligt mere troværdig. Nu er hun politiker så fuld troværdighed 
ville jeg aldrig give en politiker, men hun ville tangerer lidt op på min liste. 
 
K: Altså integritet, synes jeg. Fordi hun siger ikke noget om danskerne, hun 255 
siger noget om hvad hun synes, der er godt. Og de andre snakker ligesom om 
hvad alle andre synes er godt uden at de ved det. Hun siger, ”jeg tror” og ”jeg 
synes” og… 
 
L: …”det er mit bud på fremtiden”, det kan vi godt lide, tror jeg. De andre ta-260 
ger afstand og taler ned til, hun taler i øjenhøjde. 
 
INTERVIEWER: Det er super fint. Jeg går videre. Vi skal nu se på det sidste 
klip. Det er så Mette Frederiksen, beskæftigelsesministeren. Der har lige væ-
ret et indslag med en familiefar, som står til at falde ud af dagpengesystemet 265 
her pr. 1. januar og det får den konsekvens for ham, at han er nødt til at flytte 
med sin familie, fordi der ikke er penge til at blive boende og børn skal så flyt-
tes ud af skoler og institutioner osv. Og det bruger man så som optakt til klip-
pet med Mette Frederiksen, der kommer lige om lidt. 



  33 

 270 
Mette Frederiksen-klip: 
MF 14/8-12 (03:05-06:33) 
 
C: Der var jo ikke svar på noget som helst. 
 275 
L: Jeg må sige, generelt kan jeg godt lide Mette Frederiksen, men altså… 
 
K: … altså hun har haft den samme lærer som de andre. 
 
L: Ja, hun slægter Helle meget meget kraftigt over gærde. 280 
 
C: Der er ikke noget konkret. 
 
K: Og det er rigtig ærgerligt for hun var ellers, synes jeg, sådan mere autentisk 
og troværdig, men nu har hun så gået i samme skole som Helle så også går i. 285 
Jeg ved ikke hvor den ligger, men de skal i hvert fald finde en anden. 
 
B: Hun er ikke så jordnær. 
 
L: Men jeg tror at deres problem er selvfølgelig – et eller andet sted så ved de 290 
godt at løsningen ligger lige rundt om hjørnet. Hvor ville det være befriende 
hvis de rullede det ud og hvis man sagde, at det skal gøre ondt før det kan bli-
ve godt, men det budskab er jo ikke særlig populært at komme ud med, for 
dem der står til at miste deres dagpenge og dem der står til at miste det ene 
eller det andet. 295 
 
C: Flere gange reference til at man skulle gå i arbejdstøjet og se at få løst det 
problem regeringen nu har skabt, ikke. Og det er sådan lidt ansvarsforflygti-
gelse. 
 300 
K: Og hun er meget smart, fordi hun siger, det er vores alle sammens opgave, 
og bagefter nævner hun hvem det er der har ansvaret og det er alle de andre. 
 
L: Der er ikke noget med, at ”jeg som beskæftigelsesminister står inde for og 
vil gøre det og det”. Fordi jeg synes det er fint nok, vi skal have uddannelse og 305 
vi skal have løftet. Men der er jo ingen job i øjeblikket og det budskab bliver 
man nødt til at tage fat i og formidle videre til de stakkels mennesker, der står 
og ikke kan få noget job. Men det gør hun ikke – det tør hun ikke. 
 
K: Det er faktisk at træde på dem hun siger hun vil hjælpe ikke. For hvis man 310 
står derude og er arbejdsløs og har søgt alting og ikke kan få noget, hvordan 
skal man så kunne føle at man er noget værd, hvis ikke det bliver meldt ud, at 
”der er ikke nogen jobs”. 
 
C: Det var på niveau med Helle. 315 
 
K+L: Det var næsten værre. 
 
Uddybning af spørgeskema-tendenser: 
 320 
INTERVIEWER: Øhh.. Jamen det er rigtig fint. Jeg vil gå direkte videre. Det 
var de fire interviews og jeres umiddelbare kommentarer. I spørgeskemaet, 
der var der nogle parametre vi spurgte ind til. Hvad folk følge var vigtigt i for-
hold til den enkelte politikers kommunikation og så samtidig hvad de så når 



  34 

de kiggede på den aktuelle politiske kommunikation. Og der hvor der så var 325 
størst spænd mellem det man syntes der var vigtigt og det der rent faktisk 
skete, der var sådan fire ting der ligesom gik igen, som jeg har listet her og 
som jeg ville høre om I vil prøve at forklarer hvorfor I tror det forholder sig 
sådan, at det netop er de her fire punkter som virkelig er en mangelvarer iføl-
ge respondenterne i spørgeskemaet. Det ene det er, at de synes det er vigtigt 330 
at politikere i højere grad er lydhøre over for politiske modstandere og deres 
argumentation. Det andet var at politikerne tør indrømme når de begår fejl, 
det tredje er, at de tør svare ærligt på kritiske spørgsmål og det fjerde er, at de 
lader deres politiske maske skinne igennem den politiske maske. Det ligesom 
de fire ting der bonger ud på spørgeskemaet ud af en lang række svarmulig-335 
heder. Hvorfor tror I at der er et behov for netop de her fire parametre. 
 
C: Jamen det menneskeliggør politikeren som sådan. At man tager diskussio-
nen op med en ligeværdig modstander, at man holder sig til emnerne, at man 
viser lidt personlig attitude og ikke bare noget retorik man har læst i en læ-340 
rerbog og man i det hele taget ter sig som et menneske. 
 
K: Jeg tror også det har noget at gøre med… Sådan som jeg de sidste mange 
år har oplevet politik de sidste mange år, så er det styret af enkeltsager og 
pressens sådan manipulering med ting og sager. Hvis man skal opfatte politik 345 
som det jo egentlig er ment og ud fra den ideologi de hver især skulle hænge 
fast i, så bliver de også nødt til at være lidt mere autentiske i forhold til om de 
nu lige nu forholder vi os til det vi så stammer fra – og derovre der holder de 
sig til det – og det er der en god grund til fordi ellers kan vi ikke fordele vær-
dierne og så videre. At man lige præcis ved, hvor står du, hvad er det jeg får 350 
hvis jeg stemmer på dig. Det kan man ikke vide lige nu. Men alle de der fire 
ting er jo nogle vi har sagt. Hver eneste gang har vi efterspurgt alle fire ting, 
undtagen Marianne Jelved… eller Margrethe Vestager… 
 
C: …hun er i nabolaget af de mangler på de fire spørgsmål der. 355 
 
K: Men det har også noget at gøre med.. politik virker så apolitisk når man 
ikke kan regne med noget mere. Og så får man endnu mere brug for at kunne 
regne med mennesket, når man ikke kan regne med ideologierne, så skal man 
i hvert fald kunne regne med mennesket. 360 
 
L: Jeg tror også de har lidt et problem, som ligger i at mange – altså nu snak-
ker vi jo om socialdemokratiske vælgere, vi snakker SF’ere, vi snakker En-
hedslisten. Og et eller andet sted så ligger de mennesker der repræsenterer 
dem inde i folketinget et andet sted. De er ikke SOSU’er, de er ikke sygeple-365 
jerske. De er faktisk højtuddannede alle sammen. Hvilket naturligt giver en 
afstand imellem – ”du forstår ikke vores problemer – det er ikke dig, der om 
et øjeblik bliver arbejdsløs, det er ikke dig der står der og ikke har nogen ud-
dannelse – det er ikke dig der skal på skolebænken, det er mig herude i det 
virkelige samfund”. Jeg tror ikke der er noget forkert i det de siger, med at vi 370 
skal have uddannelse og vi skal have mange andre ting, men man ser fuld-
stændig bort fra, at vi har en stor gruppe mennesker i det danske samfund, 
som ikke er i stand til at tage en høj uddannelse, som ikke er i stand til at sid-
de på skolebænken hele dagen. Vi har en stor gruppe drengebørn, som har 
svært ved at håndtere skolen i dens nuværende form og alle den slags ting – 375 
der er en gevaldig afstand fra den virkelige verden og ind til folketingen. 
 
Afslutning/gode råd: 
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INTERVIEWER: Et sidste spørgsmål: Hvis I helt kort skal give politikerne et 380 
par gode råd, i forhold til deres kommunikation, der ville øge sandsynlighe-
den for at I ville stemme på dem, hvad ville de så være? 
 
S: Der skulle først og fremmest svare ærligt på spørgsmålene. 
 385 
B: De skal være mere jordnære og komme med en klar mening og være dem 
selv. 
 
K: De skal svare på det de bliver spurgt om og kun svare på det i stedet for at 
tænke på hvor meget de kan få fortalt på den taletid de kan tvinge igennem at 390 
de kan få. Ligesom Margrethe Vestager gjorde i det første spørgsmål – svare-
de helt kort og helt tydeligt og stoppede da hun havde svaret. Afleverede sit 
budskab og færdig, bum. 
 
C: Jeg er sådan set enig. Plus at man på en eller anden måde bør oparbejde en 395 
tillid til at den politik som deres parti står for, vil man arbejde helhjertet for 
at få gennemført.  
 
L: Jeg tror Margrethes held er jo, at det jo faktisk hendes politik, der primært 
kører igennem. Så derfor kan hun være mere skarp i blikket, hun kan sige ”jeg 400 
står inde for”, fordi det er sådan hendes politik. Jeg tror at de andres ulempe 
er, at det er nok ikke det optimale de kører, så de er nødt til at holde fast i no-
get retorik om at det er den retning vi vil og det er det budskab vi har. Men de 
kommer til at fremstå svage. I stedet for at vi har tillid til personen og siger; 
”Helle, det kan godt være, at hun ikke kommer igennem med sin politik, men 405 
jeg har tillid til at hun arbejder hen imod en ægte socialdemokratisk løsning 
på det her problem”, og den tillid er der ikke. Mette Frederiksen snakkede 
også så meget udenom at den er heller ikke til stede hos hende – og det på 
trods af at jeg faktisk et langt stykke hen ad vejen, synes at Mette Frederiksen 
er en god, fornuftig socialdemokrat. 410 
 
INTERVIEWER: Så det er en forudsætning at den tillid er der? 
 
L: Ja, hvis man skal ud i sådan en suppedas som de er ude i, så tror jeg. Jeg 
tror den eneste, der har en klar politik som hun kører igennem som hun er 415 
tilfreds med og som hun kører igennem, det er Margrethe Vestager. 
 
K: Jeg tænker også, hvem er det, der har fortalt dem, at de skal kunne svare 
på alting. Altså hvor har de lært henne, at de ikke må sige ”det ved jeg ikke” 
eller ”det har vi slet ikke fundet ud af endnu, men skal finde ud af det og så 420 
vender vi tilbage igen.” Hvem har sagt at det må de ikke sige – for det synes 
jeg da virker 30 gange mere troværdigt end det andet. Og det synes jeg er ret 
ærgerligt, for hvis ikke vi kan spejle os i nogen, som der er mennesker, så bli-
ver det distanceret uanset hvilken politik de fører. 
 425 
INTERVIEWER: Tak skal I have, vi slutter her.  
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Bilag 5B: Transskribering - Fokusgruppe 2 

JH: Mand, 28 år, Region Hovedstaden 
MR: Mand, 30 år, Region Hovedstaden 
KJ: Mand, 27 år, Region Hovedstaden 
MB: Kvinde, 27 år, Region Hovedstaden 5 

Thor Möger Pedersen-klip 

INTERVIEWER: Godt, lad mig høre jeres umiddelbare tanker 

JH: Altså allerførst, det som springer i øjnene rent kommunikativt, det er jo, 
at han bliver ved med at afbryde hende og nægter ligesom at lade hende stop-
pe hans talestrøm og jeg synes ikke at han formår sådan rigtigt at svare på de 10 
spørgsmål, der kommer ind til ham. Altså han bliver ved med og… For ek-
sempel så nævner han jo så de hårdtarbejdende og de lavest lønnede og så 
videre og så siger hun [Johanne Schmidt-Nielsen] noget meget åbenlyst, som 
man kun kan være enig i, og den tager han så op med det samme så man lige-
som kan høre; okay, de har fælles fodslag der, men det er ikke det hun spør-15 
ger om, hun spørger om noget helt andet – intervieweren. Så han træder lidt 
mølle uden at komme nogle vegne, synes jeg og så prøver han at forcere sine 
pointer igennem ved at afbryde sin vej frem og afslutte de her perifere ting 
han prøver at få frem som egentlig ikke har noget med spørgsmålet at gøre. 

MR: Det er også sådan jeg oplever det. Altså han har helt klart nogle pointer 20 
som han gerne vil frem med og han er sådan set ikke så interesseret i at svare 
på spørgsmål, han vil bare gerne have de der pointer frem. Og jeg synes både i 
forhold til Johanne Schmidt-Nielsen, der svarer han ikke på hvad hun spør-
ger om øhhm og så også senere bliver det meget tydeligt med studieværten 
med ”hvor skal pengene komme fra” og han bliver bare ved med at snakke ind 25 
over, men han fortæller ikke hvor pengene skal komme fra. Og jeg synes også 
det er lidt interessant i forhold til hans punchline, fordi, at det er jo lækkert at 
få af vide at vi alle sammen skal betale mindre i skat, men det er jo sådan ikke 
den rigtigt punchline kan man sige – der skal ligesom ligge en punchline ne-
denunder, hvor skal pengene komme fra, som jeg synes er det interessante og 30 
det får han ikke svaret på, synes jeg. 

MB: Jeg tænker også lidt på – nej, nu tabte jeg lige tråden. 

JH: Det var faktisk bare med hensyn til hele hans kropssprog og mimik. Før-
ste gang han får sendt noget tilbage i hovedet for at prøve at få ham til at sva-
re på det igen. Så sukker han sådan helt åbenlyst. Og man kan virkelig se i 35 
hele hans fremtoning at han gider ikke rigtig og han føler måske ikke at der 
bliver lyttet til ham. Han er åbenlyst frustreret for rullende kamaraer og det 
måske et dårligt signal at sende, at man ikke har tålmodighed til at forklare 
den brede befolkning de ting, de spørgsmål som mange jo sikkert har siddet 
og forventet et klart svar på på det tidspunkt. 40 

MB: Nu kan jeg godt huske hvad jeg ville sige. I forhold til at han skulle svare 
på hvor pengene skulle komme fra, hvor han bliver ved med at stå at køre 
derudaf, så ender han faktisk med at spørge ud til befolkningen med ”hvis I 
har nogle gode idéer, så skal I bare komme med dem.” Men det havde bare 
virket bedre, hvis han først havde sagt, ”jamen det er her er vores bud på det, 45 
men vi er selvfølgelig modtagelige for at høre hvad I har af forslag, i stedet for 
at det lyder som om vi er dybt fortvivlede og gider I ikke godt sige et eller an-
det.” 
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KJ: De har slet ikke styr på det, sådan virker det som om på mig. 

INTERVIEWER: Der er et barn der græder som ligesom skaber sådan et af-50 
bræk i den politiske kommunikation ellers. Hvad tænker I om det? 

JH: Det skulle jeg til at nævne faktisk, fordi, nu hvor vi snakker om hans 
kropssprog og hvordan han toner frem på skærmen, fordi at da hun så siger, 
ja du har et barn i baggrunden og sådan noget, så kommer han til at lave så-
dan et lille grin og han kunne egentlig godt sige ”nå ja, jeg er pissestresset 55 
med finanslov og børn der hyler” og det er ligesom om at han måske tænker 
sådan, ”nu har jeg lige fået lidt medvind af familien Danmark”, fordi der er 
noget alle kan forstå med stressede forældre. Og så derfra synes jeg at han får 
en lille smule mere medvind faktisk – altså som om han hviler lidt mere i det 
han stå og siger. 60 

INTERVIEWER: Kan du elaborere lidt videre på det: Hvad ser man der? 
Hvad sker der der? 

JH: Der ser du noget menneskelighed i politikeren, som ellers bare står og 
siger topskat og hårdtarbejdende, ligesom lægger tryk på alle de her buzz-
words som helt åbenlyst bliver kommunikeret hele vejen igennem. Både ham 65 
og Johanne bruger de samme typer ord, som man nemt kan identificere eller 
for sympati for eller så videre, og der synes jeg så bare at egentlig det der smil 
og de der børne ord, der tænker jeg at det appellere til menneskeligheden og 
ligesom viser et menneske frem for en politiker med buzz-ord. 

INTERVIEWER: Godt – vi springer videre til den næste. 70 

Helle Thorning Schmidt-klip 

INTERVIEWER: Værsgo’, hvad tænker I? 

JH: Jamen øhhm.. Her der kan man jo godt se, at hun er jo helt anderledes 
drevent. Hun er ligesom vant til at alle journalist-spørgsmål de har altid en 
eller andet snært af noget personligt. Hun [intervieweren] spørger hende 75 
[HTS] ”hvad er der sket med dig, siden du mener at de her skattelettelser er 
vejen frem.” Og så er hun rigtig god til at tage spørgsmålet med ind, og så 
egentlig svare på det hun bliver spurgt om, men ikke tage sig af det ”hvad er 
der sket med mig-spørgsmål”. Hun siger, ”det der er sket med skattelettelser-
ne”. Så hun tager faktisk hendes spørgsmål med ind i en kontekst af hendes 80 
svar, så det ligesom giver mening. På den måde er hun meget mere upåvirket 
af den her måske lidt personlige måde at spørge på. 

INTERVIEWER: Ja – det hedder en aktørforskydning. Ja, andre tanker? 

MB: Jeg tænker på det allerførste spørgsmål hun fik, der starter hun med at 
sige ”vores vælgere” og ”danskerne”, så hun få lige sådan favnet alle derude 85 
lige meget hvad de stemmer på og høj og lav og farve og det ene og det andet. 
Men så da hun anden gang bliver spurgt lidt om det samme fordi hun ikke 
svarer på det i første omgang, så kører hun videre på det samme synes jeg, 
uden egentlig at svare igen. Og de der kontanthjælpsmodtagere vil jo gerne 
vide, ”hvorfor skal vi finansiere det her?”. Og der synes jeg at det ville klæde 90 
hende hvis hun sagde. Jeg forstår godt at I har svært ved at se meningen i det 
her, men det der vil være rigtigt i det her, vil være sådan og sådan og sådan. 
Altså hvis hun lige favnede dem en gang inden hun kom med al argumentati-
onen for hvor er det den rigtige vej frem, så der ligesom blevet taget hånd om 
deres bekymringer og lige have anerkendt dem. 95 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INTERVIEWER: Så der er sådan et nuanceringselement i det i forhold til og-
så at nævne de negative konsekvenser eller i hvert fald kunne forstå.. 

MB: Lige præcis. 

JH: Jeg tror bare, at det er helt bevidst at hun ikke gør det, for allerede som 
det var på det tidspunkt, så var der så meget og skyde med imod dem i forve-100 
jen og hun har en rimelig fin logisk opbygning af sit argument, så hun prøver 
ligesom at sige at, den her reform den gælder til så lang tid og i den tid, der 
skal vi så nå at skaffe så mange arbejdspladser, at de ikke har behov for det på 
det tidspunkt. Og jeg er enig med det, at det ville sikkert stille hende stærke-
re… for nogle menneske, med at hun ville synes mere sympatisk eller medfø-105 
lende eller at have større empati eller et eller andet, men jeg tror at det ville 
give bagslag, at det ville give andre modstandere mange ting at skyde med, 
hvis allerede hun står på dagen hvor det bliver præsenteret og indrømmer; 
”Det er ikke 100 % godt det her”. Det er der selvfølgelig aldrig noget der er, 
men det siger man bare sjældent som politiker.  110 

INTERVIEWER: Hvad mener du med bagslag? 

JH: Bagslag på den måde, at medier og så videre de ville jo elsker at gå i kø-
det, og specielt politiske modstandere, på hende, når hun præsenterer noget 
som den rigtige vej frem. Så siger hun ”her er løsningen, men det her og det 
her og det her er galt”. Jeg tror ikke at man kan præsentere noget og så starte 115 
med at levere ammunition til folk med det samme. 

MR: Jeg synes at øhh, Helle Thorning, formår at svare rigtig godt på de der 
anklager der kommer, men der ligger selvfølgelig hele tiden den der neden 
under som hun ikke får svaret på. Men jeg synes også som Jonas siger, at hun 
er god til at lave den der logiske opbygning og hun får svaret på de spørgsmål, 120 
der bliver spurgt om frem til den mere personlige del. Og det er en meget sjov 
teknik med lige at hive et klip frem som er blevet sagt tidligere, ik. Som tyde-
ligvis er i en helt anden grøft. Men udover det så synes jeg at hun får svaret 
godt på det angreb, der ligger. 

KJ: Hun har styr på det synes jeg. Selvom jeg ikke nødvendigvis ville stemme 125 
på hende. Hun er klar på det hele og har tænkt over tingene, sådan virker det 
på mig når jeg sidder og lytter faktisk. 

 
MR: Men jeg tror altså godt at hun kunne anerkende folk derude, uden at ry-
ge på røven over det.  Altså bare lige sige, ”jeg har godt hørt jer”. For hun vir-130 
ker sådan lidt kold og når det to gange bliver sagt at det ”bare er en rødvinsre-
form og vi fatter ikke hvorfor pengene skal tages fra os”, og to gange står hun 
bare at taler om alt muligt andet. ”I må kunne forstå det her venner, kom nu, 
snap-out-of-it”-agtigt. Og det synes jeg bliver sådan lidt talen-ned. I stedet for 
at sige ”jeg kan godt se, at det umiddelbart kan være svært at gennemskue det 135 
her, men” eller ikke men, men sådan et eller andet forklaringsmæssigt – det 
kan hun jo godt finde ud af at lave, tænker jeg. 

Margrethe Vestager-klip 

KJ: Modsat de andre [politikere], synes jeg, at hun er klar i spyttet lige med 
det samme og begynder ikke at rygcrawle. Hun siger bare ”nej” og så begyn-140 
der hun at forklare og forklare og forklare.  

INTERVIEWER: Og hvordan fremstår hun så med det in mente. 
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KJ: Hun virker troværdig. Igen, hun har styr på det, lyder det til. Og har sine 
argumenter i orden, synes jeg. 

JH: Jamen jeg synes at øhhmm. Det allerførste spørgsmål hun bliver stilt, så 145 
svarer hun i en absolut og siger ”nej”, punktum. Og det er meget sjældent at 
høre i politik, at de tør svare direkte på et spørgsmål og så forklarer hvorfor, i 
stedet for bare at lave en lang talestrøm. Og det er en god start.  

JH: Hun bliver kritiseret for at give skattelettelser til de rigeste osv. men så er 
hun god til at trække det ned på jorden igen og sige lærere og metalarbejdere, 150 
de slipper for at betale topskat og der rammer hun jo noget som den brede 
befolkning sagtens kan identificere sig med og forstå altså selvfølgelig skal 
nogle af dem som jo er traditionelle røde fag virkelig bidrage til den hårde 
måde til Danmark, de skal da fritages for at betale topskat for det er jo ikke et 
job man forbinder med topskat. Så hun siger, det kan godt være at der er 155 
topskat til dem der tjener meget, men måske er det her alligevel et rødt seg-
ment vi rammer. På den måde synes jeg at hver gang er hun god til at trække 
den tilbage og holde fast i en værdi og det er jo heller ikke nogen hemmelig-
hed at hendes parti også kan tage nogle andre elementer med ind, men hun 
repræsentere regeringen godt synes jeg, men en stor troværdighed. 160 

MB: Jeg er meget enig – og jeg synes også at hun altid er meget rolig og fattet 
– og det gør bare at hun virker som om ”jamen du kan godt sige alt muligt”, 
fordi hun [Pia Kjærsgaard], står altid og kaster med mudder i den anden ende 
der, men hun er bare altid meget ”jamen jeg kan godt høre hvad du siger, 
men nu skal jeg prøve at forklare dig, på en måde så vi alle sammen er med 165 
her, og du kan ikke hyle mig ud af den”. Og hun bliver heller ikke sådan op-
hidset eller noget over det. Jeg synes det virker meget troværdigt og det virker 
meget stærkt. Hun virker altid meget sådan cool synes jeg og så kan hun for-
klare det så man kan forstå det altså. 

MR: Jeg synes også hun virker meget troværdig og meget forklarende. Og så 170 
øhmm så har hun sådan et smil som er sådan ”prøv at høre, venner, nu skal 
jeg forklare hvordan det er” og jeg synes jeg ser på et tidspunkt i klippet, hvor 
Pia Kjærsgaard kommer ind hvor, MV både har et smil samtidig mens hendes 
øjne fortæller bekymring, så på et tidspunkt ser hendes ansigtsudtryk meget 
mærkeligt ud.  Det er nærmest som om det der smil er klistret på, men nu er 175 
det også fordi jeg har særligt fokus på det vil jeg sige. Men hvis vi ser det sid-
ste billede igen så er smilet og roen tilbage. Men det er som om på et tids-
punkt at hun ser lidt bekymret ud. Men jo, jeg synes hun virker meget tro-
værdig og fortællende. 

Mette Frederiksen 180 

MB: Jeg synes ikke hun fremstår særlig klart. Øhh. Jeg kan mærke at jeg har 
svært ved at finde hoved og hale i det hun siger og jeg føler ligesom at hun 
egentlig ikke hun kommer frem til noget. Hun kører rundt i den samme mølle 
hele tiden. Hun bruger nogle andre ord, men egentlig kan jeg ikke se at hun 
svarer på det han spørger om. Det er måske fordi jeg ikke er fokuseret nok 185 
eller hvad det er, men det kommer ikke klart ud til mig hvad det er hun vil 
sige noget med. 

 

MR: Jeg synes at hun er ukonkret og i forlængelse af det, og jeg synes hun er, 
igen, altså hun siger nogle ting som ingen kan være uenige om, altså ”vi skal 190 
alle sammen være med til at løfte den her opgave”, men jojo, det kan vi jo 
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hurtigt alle sammen godt blive enige om, men det der er interessant det er, 
hvordan skal vi gøre det. Og der synes jeg, at hun er meget ukonkret. Så spør-
ger han om et spørgsmål og så vil hun gerne lige have lov til at sige noget an-
det, og så snakker hun og snakker os så sidder man og tænker ”hvad fanden 195 
var spørgsmålet egentlig” og så taber man lidt tråden. Men så holder han [in-
tervieweren] selv fast på den og siger ”hov, du svarer ikke helt på det” og så 
gør hun det samme igen, kan man sige. 

KJ: Mine tanker de fløj frem og tilbage. Jeg blev rundforvirret, mere eller 
mindre. Af det der interview der. Hun snakker også hurtigt, selv for en politi-200 
ker at være i et interview. Altså det er hele Danmark, der sidder og følger 
med, altså de skal lige kunne følge med her. Og det kunne jeg slet ikke. Og så 
rygcrawler hun rigtig,  rigtig meget og så sejler det. 

JH: Jeg synes det er utroligt enerverende, at høre på. Hun får stilt et spørgs-
mål og så har hun det samme kæmpe floskel svar, om at vi skal alle sammen 205 
tage ansvar. Hvis jeg skulle svare på et spørgsmål så kunne jeg  have sagt ”vi 
skal alle sammen ende fattigdom og have fred i verden”. Hun siger jo ikke no-
get som nogen partier ville kunne stille sig imod. Og hun bliver spurgt tre 
gange før hun så siger ”jeg siger ikke at jeg ikke vil betale for det” – og det er 
det tætteste vi kommer på et svar ud af de fire spørgsmål han stiller. Og det 210 
eneste hun siger, det er egentlig bare, at du skal ikke lægge ord i munden på 
mig. Så jeg synes det er flere minutters tomhed, der bare kører i cirkler. Det 
er et klassisk eksempel på alt det jeg synes der er galt med politik. 

INTERVIEWER: Okay, det var det. Nej, jeg tror faktisk jeg lader den kører 
videre. Det var det sidste af de fire klip og så er der lige som jeg nævnte i star-215 
ten omkring de ting der bonger ud i spørgeskemaet om I har nogen fornem-
melse af hvorfor det er de fire ting. Vi tager dem en ad gangen og det behøver 
ikke at være vildt langt, men bare hvor i forsøger at forklarer hvorfor de en-
kelte parametre bliver betragtet som værende vigtigt og samtidig noget som 
man ikke ser nok af, når man kigger ud på det politiske spekter. Det første er 220 
at respondenterne i spørgeskemaet, mener at det er vigtigt at politikerne i hø-
jere grad er lydhør over for deres politiske modstandere i debatten. Hvorfor 
tror I at det er noget af det der bonger ud. 

JH: Jeg tror, at det har ret meget at gøre med – og jeg tror at der er mange 
der har det ligesom mig. Der bliver talt om en hel masse ingenting. Der er ik-225 
ke rigtig nogen debat. Det handler mere om at skærme sin person og ikke  
komme til at fremstå forkert, i stedet for at sige hvad man rent faktisk mener 
og så diskutere det. Jeg tror at det der ligesom er en kerneværdi i politik det 
er at man taler sammen om tingene og argumentere for og imod og sådan no-
get – og det tror jeg faktisk ikke at særlig mange mennesker føler at vi rent 230 
faktisk ser i den offentlige debat. 

MR: Det er jeg enig i. Jeg synes tit det handler om at få udstillet en eller an-
den person. Det handler om at få spurgt ind til hvor der er huller kan man 
sige, i en eller anden forklaring. Og det synes jeg bliver sådan noget mærkeligt 
mudderkasteri. Hvorfor kan det ikke bare i stedet handle om at ”vi sagde det 235 
som vi havde det og vi sagde det som vi tænkte det og vi sagde det som vi ger-
ne ville have det gennemført”, kan man sige. Men så omvendt også, jeg vil si-
ge tit sådan nogle udtalelser som vi høre Mette Frederiksen. Det er også tynde 
forklaringer. Der kommer en kort forklaring, men igen, der ligger ikke noget i 
det. Så hvordan skal vi så forholde os til det – og så bliver man nødt til at 240 
spørge ind til hvor forklaringen så halter. Men i bund og grund synes jeg at de 
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skulle bliver bedre til bare at sige det, som de oplever det og som de tænker 
det. 

MB: Uden alt det støj på linjen og alt det mudderkast. 

MR: Ja, og påfyldt med alt muligt om at verden skal være et godt sted at leve i 245 
– ja, det kan vi alle sammen blive enige om. Men det der er interessant det er 
hvordan bliver det et godt sted at leve i. 

MB: Der kommer altid den der standard-én med, at ”vi i SF går jo ind for” og 
så skal de lige opremse hele partiprogrammet før de så også lige svare på 
hvad det er der kunne stå. ”Vi har lige fået noget taletid og det vil vi gerne lige 250 
bonge ud med her” og så kommer spørgsmålet eller svaret. 

INTERVIEWER: Det andet punkt er, at de i højere grad indrømmer når de 
begår fejl. Det er lidt i samme dur. 

JH: Det er jo lidt i samme spor og så bare damage control. Det er netop det 
her med at der er så meget personsagsforfølgning og der er stort set ikke en 255 
enkelt i nogle af partierne, der ikke har været igennem et eller andet. Lars 
Barfoed havde jo også en kæmpe skandale engang, men så bliver han sendt 
på ferie i et års tid og kommer så tilbage indtil skandalen er glemt. Og det er 
jo det her emd, at du kan godt være en dygtig og dreven politiker, men hvis du 
så begår de forkerte personlige fejl, så er din karriere slut. Og så er der den 260 
her stillingtagen, med skal man så indrømme sin fejl hurtigt, up-front, eller 
skal man tage chancen og sige: ”Jeg gjorde ikke noget forkert” og så prøve at 
kører den helt ud. Og det er jo så hvad de enkelte spindoktorer mener former 
deres rygte bedst fremover, til at kunne tackle den konkrete situation. 

INTERVIEWER: Tør at svare på kritiske spørgsmål. Det har I selv været lidt 265 
inde på med Margrethe Vestager. Hvorfor er det en mangelvarer, tror I? 

JH: Nu sagde vi jo før til det klip, at hun svarer i absolutter, og det er altså 
sjældent at se og det overrasker mig positivt, og det er vi alle sammen enige i, 
og det må jo så bare være et generelt udtryk, at der er et ønske om at man ser 
nogle oprigtige ja/nej-svar. Det er sådan lidt en stående vittighed, at man ikke 270 
kan få et ja eller et nej ud af en politiker. Du får et bla-bla-bla. 

INTERVIEWER: Sidste punkt er, at de viser deres personlighed i højere grad. 
Den politiske og professionelle maske, har vi set rigeligt af og nu vil man ger-
ne se mennesket bag. 

JH: Det er svært for mig at sige, for det er jeg faktisk uenig i. Men det er må-275 
ske også fordi, at jeg ikke rigtig har troen på, at hvis de virkelig skal vise per-
sonen frem, at det så er den person de er. Altså det er sådan en konstrueret 
virkelighed og den side vi ser og den måde de hele tiden prøver at vise udad-
til, verden på. Så jeg tror bare at det løb er kørt, uden alt det her spin indover. 
Så det er bedre når der sker noget uventet, som med barnet for eksempel. Når 280 
der sker nogle ting som ikke er planlagt i programmet. Det er der man lige-
som kan sige ”sådan her kan vi tackle det”, ikke? 

MR: Jeg synes sgu i høj grad noget menneskeligt, noget man kan forholde sig 
til og noget som ikke er blevet konstrueret. Altså noget man kan direkte være 
i kontakt med på en eller anden måde. Jeg synes det bliver utroværdigt når 285 
det bliver så konstrueret som nogle af de eksempler vi har set. Og så bliver det 
sådan lidt, hvor er det du gerne vil hen. Du har konstrueret et eller andet og vi 
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kan slet ikke mærke dig i det her, hvor er du i det her. Hvem er du? Der bliver 
præsenteret et ansigt på en eller anden historie, der bliver skruet sammen.  

JH: Men er det ikke svært at vurdere så, om man skal tro på det man ser. Alt-290 
så jeg tror, at en af grundene til at Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard har været 
to af de mest fremtrædende politikere og bredest bakket op i befolkningen, 
det er fordi at de begge to har en ikke-klassisk, akademisk cand.polit. uddan-
nelse. Den ene har været hjemmehjælper og den anden har været lærer – og 
de er ligesom gode til at koble det på og sige ”jeg har den her menneskebag-295 
grund, og jeg ved hvad det vil sige at står med hånden i lorten, sådan altså, 
hvor hårdt det her arbejde er og hvad det kræver. Det giver noget etos, så man 
kan sige ”vi har det her værdisæt og vi ved hvad det handler om” og så kan 
man vise et menneske og så kan man tro på at det er det rigtige man ser fordi 
de har den baggrund. 300 

MR: Men jeg ved ikke – det er måske også farligt at forestille sig den anden 
form – for det er klart, at jo mere menneskeligt det bliver, jo flere fejl vil det 
også indeholde. Der findes jo ikke den perfekte minister eller hvad man skal 
sige. Jo mere menneskeligt det bliver, jo flere fejl vil de givetvis have. 

INTERVIEWER: Man kan sige at de punkter der bliver fremhævet i spøge-305 
skemaet, har alle sammen et element af noget menneskeligt. Altså det her 
med fokus på fejl og sådan nogle ting. Så det er ikke sikkert at strategien vil 
virke, men der er i hvert fald nogle indikatorer på at man savner det som 
Mikkel taler om der. 

JH: I en ideel verden så er jeg helt enig. Hvis man kunne tage alt kromet væk, 310 
så det blev det rene budskab, og de mennesker der nu har dem der er tilbage, 
så ville det være et rigtig godt skridt, jeg kan bare ikke se i praksis, at det ville 
ske.  

Så jeg er egentlig dybest set enig. 

MR: Mit overordnede råd ville være, ”træd frem og fortæl hvad du selv mener 315 
i stedet for at fortælle hvad de andre gør forkert.” 

 



  43 

Bilag  6: Aviser 

 

Kilde: http://mediawatch.dk/content/laesertal-hverdagsaviser-januar-
maj-2012  
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Bilag 7: Nyhedsudsendelser 

 

Kilde: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/default.htm 
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Bilag 8: Debat: En skattereform til dem der 
trækker læsset 
 

Berlingske | 18.01.2012 | Side 31 | 892 ord | Artikel-id: e30e82b1  

kommentaren Social balance. Regeringen er på vej med 
en skattereform, der har som mål, at det i højere grad end i dag skal 
kunne betale sig at tage et arbejde. Hårdtarbejdende lønmodtagere 
med jævne lønninger blev overset af den borgerlige regering. 

af THOR MÖGER PEDERSEN Skatteminister ( SF) 

Hårdtarbejdende lønmodtagere. Dem der står tidligt op, smører lever-
postejsmadder, afleverer ungerne og tager på arbejde. 

Skattereformen starter og slutter med dem. Dem der trækker i kedel-
dragter eller orange veste. Dem der har værktøjsbælte. Dem der tager 
en uniform på. Dem der har skemalagte pauser. Dem der cykler rundt i 
hjemmeplejen. Dem der er på arbejde juleaften. Dem der må tage en 
søndagsvagt. 

Danmark hænger kun sammen, fordi vi hver især trækker vores del af 
læsset. 

Fordi der er nogen til at producere vindmøller. 

Fordi der er andre til at passe deres børn, mens de gør det. Fordi der er 
nogen til at producere fødevarer. 

Fordi der er andre, der kan sælge det til udlandet. 

Fordi der er nogen, der reparerer vejene, så materialerne kan komme 
frem - og så alle kan komme på arbejde. Fordi der er nogen, der tager 
sig godt af os, hvis vi kører galt. Og fordi der er nogen, der har lært os 
alt det, vi kan. 

Jeg håber, at et bredt flertal af Folketingets partier kan stå bag 
en skattereform. For reformen er politikernes forpligtelse til at aner-
kende dem, der får det hele til at hænge sammen. Det er kun rimeligt, 
fordi det er de samme mennesker, der har stået forrest i de seneste år, 
hvor krisen er taget til i styrke. 

Det er medarbejderne i industrien og i produktionen, der er nervøse 
for, om de mister deres arbejde. 

Det er rengøringsassistenter og skraldemænd, der må løbe hurtigere 
for at nå mere på mindre tid. 

Og det er de varme hænder på plejehjem, hospitaler og daginstitutio-
ner, der kan mærke, hvor velfærdssamfundet slår sprækker. 
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Det er dem, som Lars Løkke sendte regningen for krisen til. Men det, 
de betalte, var renterne på rykkerne af VK-regeringens fejlslagne øko-
nomiske politik. 

Og det er dem, der allerede har udvist løntilbageholdenhed og nu bliver 
bedt om det igen. 

Der findes intet alternativ til mådehold og meget lav vækst - også i det 
offentlige - i disse år. Men det vi kan, det er at sænke skatten på løn. Og 
vi kan gøre det mere attraktivt at tage en ekstra vagt på jobbet. 

FOR I DAG - efter ti års borgerligt styre - så ved vi, at det for en del 
mennesker stadig er sådan, at det ikke kan betale sig at arbejde. De 
borgerliges kombination af at gøre dem på kanten af arbejdsmarkedet 
fattigere samtidig med, at de gav ufinansierede skattelettelser - det vir-
kede ikke. Tværtimod betød det, at hårdtarbejdende lønmodtagere 
med jævne lønninger blev overset. Derfor er det et mål for regeringens 
skattereform, at det i højere grad end i dag skal kunne betale sig at tage 
et arbejde. 

Jeg forstår udmærket den frustration, der rejste sig i kølvandet på to 
politikeres besøg hos kontanthjælpsmodtageren Carina, og som en 
ufaglært kontorbetjent fra København gav udtryk for i Berlingske: »Jeg 
står op hver dag, og jeg gør en indsats hver dag. Man kunne næste øn-
ske sig at blive bistandsklient. 

«Det skal man ikke ønske sig. Alle, der kan arbejde, skal arbejde - det 
er betingelsen, hvis man skal have ydelser fra det offentlige. Og rege-
ringen tror faktisk på, at langt de fleste også har lyst til at være en del af 
det fællesskab, der holder Danmark i gang. 

Jeg kan ikke fuldstændig afvise, at der også efter en skattereform vil 
være mennesker, for hvem det ikke kan betale sig at arbejde. Men rege-
ringen vil gøre sit til, at det for flere kan betale sig at arbejde. 

Det betyder også, at studerende og kontanthjælpsmodtagere må stå 
over i denne omgang. 

Skattereformen er ikke en uddannelsesreform, en socialreform eller en 
fattigdomsreform. Regeringen har allerede afskaffet de borgerliges lave 
ydelser, der fastholdt mennesker i fattigdom. 

NU ER TIDEN KOMMET til en skattereform, hvor målet er at sænke 
skatten på løn. 

Det er vigtigt at gøre helt klart, fordi også centrumvenstre - i et forsøg 
på at rejse en nødvendig diskussion af fattigdom i dagens Danmark - 
ikke har haft nok fokus på de mennesker, der gennem hårdt slid hver 
eneste dag er dem, der gør det muligt, at vi som samfund overhovedet 
kan betale for udgifter til sygehuse, skoler, ældrepleje - og for overførs-
ler til dem, der af den ene eller anden grund står uden for arbejdsmar-
kedet. 
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Når vi er optaget af, at skattereformen skal have en rimelig social ba-
lance, er det netop for at sikre, at det ikke er fabriksarbejderen, rengø-
ringsassistenten, smeden, sygeplejersken eller HKeren, der bliver 
glemt. Og hvis vi alene fortolkede målet om rimelig social balance som 
et spørgsmål om stigende eller faldende tal i den såkaldte Gini-
koefficient, så ville det betyde, at vi ved at tage penge fra den lavtløn-
nede regeringsassistent og give dem i ekstra SU til den lægestuderende 
på medicinstudiet, faktisk ville øge ligheden i statistikkerne. Men det 
ville jo ikke være fair i virkelighedens verden. 

Derfor skal skattereformen markant sænke skatten på arbejde. 

Den skal have en rimelig social balance. Den skal være fuldt finansie-
ret. Og så skal den bidrage til, at det bedre kan betale sig at arbejde. 

JEG GLÆDER MIG til den videre diskussion. Og jeg vil lytte til alle 
forslag samtidig med, at jeg vil insistere på, at regeringen kan fremlæg-
get et samlet forslag til reform. Derfor vil jeg ikke løbende kommentere 
enkeltforslag om skattelettelser - men blot opfordre til, at man blander 
sig ligeså entusiastisk i debatten når det handler om, hvor vi skal finde 
rimelig finansiering til at sænke skatten på løn. 

 



  48 

Bilag 9: Thor Möger Pedersen 

Transskriberet tv-interview: TV2 Nyhederne, 
18.01.2012 kl. 19.00. 
I: Interviewer 
TMP: Thor Möger Pedersen 
JSN: Johanne Schmidt-Nielsen 
 

Intro-oplæg:  

TMP: Nu er det tid til at sænke skatten på løn. Det er det som er målet 
for en skattereform. Man skal jo huske, at grunden til at vi har råd til 
ordentlige skoler, ældrepleje – grunden til at vi har råd til at betale or-
dentlige ydelser til mennesker, der af den ene eller anden grund ikke er 
i beskæftigelse. Ja det skyldes jo at der er rigtig rigtig mange menne-
sker, der hver dag går på arbejde, knokler hårdt og betaler skat. 

Interview: 

JSN: (…) 

I: Thor Møger Pedersen, hvordan kan en SF skatteminister gå ind for 
øget ulighed? 

TMP: Altså jeg synes det som vi helt klart hørte her i indslaget, det er at 
arbejdsløse – det vigtigste vi skal gøre for dem, det er at skabe jobs og 
sikre uddannelse. 

I: Men hvordan kan du gå ind for øget ulighed. 

TMP: Regeringens politik er helt klar. Vi ønsker at mindske uligheden. 
Vi ønsker at bekæmpe fattigdom. Man skal jo huske, at vi allerede har 
afskaffet de meget lave ydelser, som fastholdt mennesker i fattigdom. 
Nu er tiden så kommet til en skattereform. Den skattereform, den 
handler om arbejdsmarkedet og dem i beskæftigelse. Og der er det helt 
afgørende – jeg vil faktisk sige, at det er en venstreorienteret mærkesag 
- at de hårdtarbejdende lønmodtagere får en anerkendelse. Og jeg hå-
ber da, at enhedslisten og Johanne Schmidt-Nielsen vil være med til, at 
give en anerkendelse til rengøringsassistenten, til den industriansatte, 
til HK’eren, for vi er nødt til at holde fast i, at det altså er de menne-
sker, der får vores samfund til at køre rundt. 

JSN: (…) 

TMP: Jamen altså… Jeg må simpelthen lige slå fast, at det jeg har gjort 
i dag, det er at sige, at dem der skal være i fokus for en skattereform, 
det er netop rengøringsassistenten, den industriansatte, HK’eren, og 
jeg vil bare gerne lige understrege, at det som den industriansatte og 
rengøringsassistenten, der netop, som Johanne siger, ofte frygter for at 
miste deres arbejde, jo har brug for, det er at vide, at hvis de bliver ar-
bejdsløse, så er der en regering, som knokler benhårdt for at skaffe jobs 
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til dem, for at skabe mulighed for at de kan uddanne sig. Jeg tror, at 
Johanne og enhedslisten skal passe på med, at forfalde til en diskussi-
on om en sådan matematisk, akademisk fokus på lighed, i stedet for at 
fokusere på urimeligheder og rimeligheder i den virkelige verden. (…) 
Den arbejdsløse må vel være mere interesseret i et job og i mere ud-
dannelse end 50 kr. mere om måneden. Da vil jeg altså hellere priorite-
re skattelettelser til de hårdtarbejdende.  

JSN: Ja, Thor altså, det jeg synes du skylder at svare på det er, at hvis 
du nu droppede skattelettelserne i toppen, hvis du nu droppede skatte-
lettelserne. 
FOA bekymrede, CEPOS og DI begejstrede. 

I: Det må vi lige få et svar på.. 

TMP: Jamen øhh, jeg vil gerne medgive, at folkepensionister naturlig-
vis er i en særlig situation for de har bidraget med mange liv på ar-
bejdsmarkedet. Det kan også komme på tale at inkludere dem i en 
skattereform. Men til det vigtige spørgsmål, nemlig, hvorvidt de rigeste 
skal bidrage til det her, naturligvis skal de det. 

Indslag  

I: V og K vil tilsyneladende gerne være med, men hvor skal pengene 
komme fra? 

 
TMP: Jeg vil da gerne starte med at kvittere for, at både oppositionen 
og faktisk også sådan som jeg forstår enhedslisten, så er der villighed 
til - med de forskellige synspunkter der måtte være - konstruktivt at 
forhandle en skattereform. Det tror jeg er til gavn for danskerne. Fordi 
når vi skal ind og modernisere skattesystemet og ambitiøst sænke skat-
ten på løn – særligt for de hårdtløn… øhh hårdtarbejdende lønmodta-
gere, så tror jeg at vi godt øhh.. er godt gavnet ved at vi får et bredt fler-
tal. 

I: Men hvor skal pengene komme fra? 

TMP: Jamen, det er helt afgørende, at hver krone vi anvender på at 
sænke skatten på løn - den skal finansieres ansvarligt og rimeligt. Re-
geringen kommer til at fremlægge et samlet udspil, der både viser 
hvordan vi vil sænke skatten på arbejde og hvordan vi vil finansiere 
det, men jeg tror det skal ses i sin helhed. 

I: Men jeg spørger dig lige en gang til: Ved du slet ikke hvor pengene 
skal komme fra? 

TMP: Naturligvis er regeringen i fuld gang med at.. øhh.. gennemføre 
grundige forberedelser – men jeg tror nu at det er klogt, både når man 
taler om hvor skatten på løn skal sænkes og hvordan det skal finansie-
res, at regeringen fremlægger sit samlede bud. Og i debatten der følger 
her i de kommende uger og måneder, vil jeg opfordre alle til at komme 
med deres idéer både om hvordan vi klogest muligt sænker skatten på 
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løn men så sandeligt også hvordan vi sikrer en social afbalanceret fi-
nansiering af den vigtige ambition, at sænke skatten på løn for de 
hårdtarbejdende lønmodtagere. 
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Bilag 10: Helle Thorning-Schmidt 

Transskriberet tv-interview: TV AVISEN,  
29.05.2012, kl. 18.30 
 
I: Interviewer 5 
H: Helle Thorning-Schmidt 
 

I: Helle Thorning-Schmidt godaften. Så kom den endelig på bordet, 
den her skattereform. Tror du at det er det her – det du nu har lagt 
frem – som dine vælgere forventer af dig? 10 

H: Jeg tror vores vælgere og danskerne i det hele taget forventer en so-
cialdemokratisk ledet regering, som sætter gang i Danmark og skaffer 
arbejdspladser. Og det de her kontanthjælpsmodtagere har brug for, er 
netop at der kommer gang i Danmark igen – at vi får nogle af de 
arbejdspladser tilbage, som er forsvundet ud af Danmark, sådan så de 15 
kan komme ind på arbejdsmarkedet. Det er jo ikke meningen at de skal 
være på kontanthjælp frem mod 2022. Så det de først og fremmest har 
brug for, det er at der kommer mere arbejde til dem i Danmark 

I: Ja, det siger du at de har brug for. Sådan oplever det - lyder det ikke 
som om at de oplever det i hvert fald. De kalder det en rødvinsreform 20 
og føler sig snydt. Kan du forstå det? 

H: Jeg tror det allervigtigste for folk både på kontanthjælp og på dag-
penge, det er at få et arbejde. Og den her reform – ligesom alle de an-
dre ting regeringen er i gang med. Det sigter netop mod at sætte gang i 
Danmark, at sætte skub i dansk økonomi og skabe flere arbejdspladser 25 
– og også sikre at flere mennesker kommer ind på arbejdsmarkedet – 
blandt andet kontanthjælpsmodtagerne her. Det er det der er den al-
lervigtigste opgave og det er det den skattereform her skal sikre. 

I: Men noget af det du virkelig gik til venstre [valg?] på og det kan du 
vel godt huske, det var den her afmontering, altså afmontering, af vel-30 
færdsstaten og det med at gå efter der aller aller svageste i vores sam-
fund. Er det ikke det du i virkeligheden står for at gøre nu? 

H: Det vi står for at gøre, det er at gennemføre en fuldt finansieret 
skattelettelse til rigtig mange mennesker, som samtidig vil sikre et 
bidrag på tre milliarder kroner om året, så vi kan få udbygget vores 35 
velfærdssamfund. Hvis vi ikke gør nogen af de her ting, så står vi i en 
situation, hvor velfærdssamfundet ligeså stille og roligt ikke kan 
udvikle sig i den takt, vi har været vant til, og det vi arbejder på nu, det 
er at få råd til, at vi har en fornuftig udvikling i vores velfærdssamfund. 
Og det vi gerne vil her, det er at sikre, at alle de mennesker, der går på 40 
arbejde hver dag – 3 millioner – at de nu får en skattelettelse. Det er 
derfor at vi nu gerne vil løfte 250.000 mennesker ud af topskatten – 
helt almindelig lønmodtagere, og det er derfor vi gerne vil hæve 
beskæftigelsesfradraget for alle lønmodtagere. 
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I: Helle Thorning, jeg afbryder dig lige. Vi skal høre mere fra dig lige 45 
om lidt, men vi skal også kigge på den politiske virkelighed omkring 
den her reform(…) 

I: Ja, Helle Thorning, det får jeg lyst til at spørge dig om: Hvad er det 
egentlig der er sket med dig, siden at du nu kan se at skattelettelser, det 
er vejen frem? 50 

H: Skattelettelser det er en del af vejen frem. Det vi sikrer med den her 
skattereform, det er, at for de mennesker, som tjener mindst i vores 
samfund, så vil det bedre kunne betale sig, at påtage sig et arbejde. 

I: Men Helle Thorning, jeg afbryder dig lige et øjeblik. Skal vi lige prøve 
at høre hvad du sagde, bare for at genopfriske det helt klart. Lad os lige 55 
høre. 
[Klip fra valgkampen 2011 – Thorning vs. Løkke]  

H: Skulle vi ikke stoppe de skattelettelser, når det ikke er vejen til, at 
Danmark bliver mere konkurrencedygtig? Måske skulle vi finde en an-
den vej. 60 

I: Havde du ikke muligheden for at finde en anden vej her? Hvorfor er 
det i virkeligheden, at du begynder den samme sang. 

H: Indtil jeg blev afbrudt, var jeg også ved at sige, at jeg synes også, at 
det er en anden vej det her. For ud over at vi giver skattelettelser til 
dem der har mindst lønindkomst og til den store mellemindkomst-65 
gruppe, altså alle dem der er røget ind i topskatte – ind i topskat-
tegrænsen, hvor de egentlig ikke burde være. Det er en klækkelig skat-
telettelse til helt almindelige lønmodtagere. Så sikrer vi jo også at der 
kommer gang i samfundet igen. Det gør vi fra vores kickstart som 
kommer fra finansloven. Det gør vi ved at afskaffe den iværksætterskat 70 
som hele erhvervslivet har tordnet imod og det gør vi ved, at der nu er 
en mulighed for at virksomheder kan investere i maskiner som kan gø-
re at de nu kan komme i gang med deres produktion – der giver vi dem 
et afskrivningsvindue, så de kan komme i gang. Så man skal gøre to 
ting på én gang. Man skal sætte gang i væksten, gang i Danmark igen 75 
og samtidig skal man også sikre, at dem, der gerne vil gøre en ekstra 
skalle på arbejdsmarkedet og dem der gerne vil ind på arbejdsmarke-
det, der kan det simpelthen betale sig at arbejde… 

I: Ja, tak skal du have Helle Thorning-Schmidt. Vi når desværre ikke 
mere i dag. 80 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Bilag 11: Helle Thorning-Schmidt 

Transskriberet tv-interview: TV2 Nyhederne 
25.06.2012 kl. 19.00 
I: Interviewer 
HTS: Helle Thorning-Schmidt 
I: Hvem ville du helst have lavet skatteaftalen med? 
 

HTS: Jeg ville helst lave skatteaftalen med dem som kunne sikre at vi 
fik mest muligt igennem af regeringens oprindelige skatteudspil. Og 
det kunne vi altså med Venstre og Konservative og det var derfor vi 
valgte at lave det sammen med dem. Det har vi også sagt hele vejen 
igennem, også til Enhedslisten, at selvfølgelig laver vi aftalen med dem 
som kan sikre at vores skatteudspil er en mest muligt intakt når vi er 
færdige, og det er det nu. 

I: Så det vil sige at du set i bakspejlet foretrak en aftale med netop Ven-
stre og Konservative? 

HTS: Vi har hele tiden gerne ville etablere et bredt samarbejde i folke-
tinget, for det er det der giver størst tryghed også sådan noget som 
skatten… der indvirker på alle familier og som man planlægger om-
kring i lang tid fremadrettet. Der vil vi gerne lave en bred aftale. Så vi 
er gået til opgaven med det ønske, at vi gerne ville lave det så bredt som 
overhovedet muligt. Men det der er afgørende for os, det er jo selvføl-
gelig at de ting vi lagde ind i den her skatteaftale om at vi ville nu give 
en skattelettelse til almindelige og lave lønindkomster. At vi ville foku-
sere på at skabe maksimal vækst og job i Europa. Eller i Danmark. At 
det var noget af det som vi gik allermest op i. 

I: Men den her brede aftale har så givet en del ballade og turbulens i 
baglandet øhh hos SF, men også internt i regeringen. Måske fordi et af 
jeres absolutte mantraer i valgkampen i efteråret så ud som vi får på 
skærmen her. Velfærd eller skattelettelser – vi vælger velfærd. Forklar 
lige, hvorfor er det nu socialdemokratisk politik at vælge skattelettelser 
frem for velfærd. 

HTS: Vi gør jo netop begge dele. Vi har hele tiden været lodret imod 
ufinansierede skattelettelser. Men det her er jo netop finansierede 
skattelettelser som også giver mulighed for at vi får en fornuftig vel-
færd og får et lille løft i fremadrettet i vores offentlige sektor. politisk 
argument Så det har været vigtigt for os at kunne gøre begge del. (af-
brydes). Både de finansierede skattelettelser og så selvfølgelig også 
skabe mulighed for et fornuftigt løft i den offentlige sektor. 

I: Men prøv lige at se her, fordi MV hun udtalte sig så fredag aften efter 
aftalen var i hus. Der er færre penge til offentligt forbrug fordi vi har 
disponeret nogle af pengene til at give skattelettelser. Er det så helt 
forkert det din vicestatsminister siger her. Hun siger jo netop at der er 
ikke råd til lige så meget velfærd, fordi I prioriterer skattelettelser. 
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HTS: Det er jeg uenig i på den måde - jeg er ikke uenig med Margrethe 
Vestager, jeg er uenig med din fremstilling, fordi det her det handler jo 
om, at vi har fået flertal for f.eks. at bruge nogle forsvarspenge, altså 
midler der var afsat til forsvaret, har vi kunne bruge til skattelettelser, 
som skaber mere dynamik i vores samfund, og dermed mulighed for 
bedre velfærd. Så der er ingen tvivl om, at det her det skaber flere 
mennesker i job, det skaber gang i DK, det giver en løft til de dårligst 
stillede folkepensionister og enlige forsørgere. Så det her, det er en af-
tale som både er fair og rimelig og som samtidig også skaber mulighed 
for mere velfærd.  Hvad er fair og rimeligt – det afhænger af perspekti-
vet. 

I: Så prøv også lige her til sidst, HTS, og se denne her beregning, som 
netop handler om de enlige forsørgere som du snakker om. En med en 
lønindkomst på 510.000 kr. om året, det kunne fx være en enlig ejen-
domsmægler får 20.746 kr. ekstra udbetalt om 10 år mens en enlig for-
søger uden arbejde, eksempelvis en kontanthjælpsmodtager, som får 
højst 389.000 kr. om året, ikke får noget ud af den her reform. Er det 
klassisk socialdemokratisk skattepolitik? 

HTS: Jeg synes det er klassisk socialdemokratisk politik og kæmpe for 
de mennesker som har mindst i indkomst. Og det gør vi med den her 
skattereform. Hvor tidligere skattereformer er gået til dem med de hø-
jeste indkomster, der giver vi nu en tung og en god skattelettelse til 
dem med de laveste indkomster og dem med mellemindkomsterne. Det 
synes jeg er klassisk socialdemokratisk politik. For vi vil jo gerne have 
at for den enlige forsørger, så kan det virkelig betale sig at gå på arbej-
de, og det kan det med den her skattereform. Hvis det er klassisk soci-
aldemokratisk politik at sikre sig at det kan betale sig at gå på arbejde 
– hvorfor har I så kæmpet for ikke at forringe de offentlige ydelser eller 
været imod skattelettelser når VK-regeringen foreslog det? Så jeg føler 
mig meget godt tilpas også som socialdemokrat med den her skattere-
form. Fordi den fokuserer på det som socialdemokrater altid skal være 
fokuseret på. Nemlig og skabe gang i Danmark og flere job. Det er da 
mere blå blok der har været fokuseret på det.  

I: Sagde Statsminister Helle Thorning-Schmidt. Tusind tak skal du ha-
ve. 
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Bilag 12: Mette Frederiksen 

Transskriberet tv-interview: TV2 Nyhederne, 
14.08.2012 kl. 19.00 
I: Interviewer 
MF: Mette Frederiksen 
 

I: Godaften, beskæftigelsesminister. Hvordan vil du være med til at 
finde de penge der skal til for at finansiere SF’s dagpengekrav? 

MF: Altså først og fremmest vil jeg gerne sige, at arbejdsløse er hele 
samfundets ansvar og når arbejdsløshed rammer fx unge, eller ved 
langtidsledighed, så er det et alvorligt problem, både for det enkelte 
menneske og for os alle sammen. Og derfor er det vi har behov for at 
sætte fokus på nu, det jo hvordan vi bekæmper den arbejdsløshed der 
er. Man kan diskuterer systemets indretning længe, men jeg synes, at 
der er noget der er endnu vigtigere – og det er at sikre at vi flytter folk 
fra dagpenge ud på arbejdsmarkedet igen. Og det er jo sådan set også 
det de arbejdsløse i Danmark drømmer om, det er at få et arbejde, så 
det er der vi skal sætte kræfterne ind. 

I: Jeg synes ikke helt du svarer på mit indledende spørgsmål fordi præ-
missen er jo at SF de siger vi vil godt bruge nogle penge på de her 
mennesker som falder ud af dagpengesystemet. Så spørger jeg dig – vil 
du være med til at finde de penge der skal til for at realisere sådan et 
krav, for det er jo ikke gratis. 

MF: Altså det jeg er optaget af, det er at vi får flere mennesker i arbej-
de. Derfor handler det om jobskabelse, det handler om at skabe flere 
arbejdspladser og det handler om at flytte folk fra dagpenge i beskæfti-
gelse. Man kan godt gøre det her til et spørgsmål om systemer, og om 
der skal bevilges flere penge. Jeg tror der er noget der er endnu mere 
afgørende, og det er at alle os, der har et særligt ansvar - det vil sige a-
kasserne, jobcentrene, arbejdsmarkedets parter, folketinget og regerin-
gen. At vi nu sætter os sammen, og finder løsninger, der virker. Der er 
nogle af vores arbejdsløse, der har brug for uddannelse, der er andre 
der har brug for opkvalificering, og der er nogle der har behov for en 
helt særlig hjælp for at komme ind på arbejdsmarkedet og det er det vi 
skal tilbyde dem. 

I: Men hvis du så ikke, som jeg hører det, vil bruge penge på det som 
SF kræver, altså at man bruger penge på de her mennesker, så de kan 
blive lidt længere på dagpenge. Hvad skal så Morten Andersen gøre, 
som vi møder i indslaget, han er jo veluddannet og højtkvalificeret, han 
har søgt alt hvad der er i kongeriget, hvad skal han gøre hvis ikke han 
har sine dagpenge? 

MF: Jamen, jeg siger ikke at vi ikke vil bruger penge her. Jeg forsøger 
bare at få den balance ind i den her diskussion, at alt ikke kun drejer 
sig om penge, men måske snarere, at vi alle sammen tager et ansvar for 
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at bekæmpe langtidsledigheden. Det man skal gøre hvis man er ar-
bejdsløs og hvis man risikerer at falde ud af dagpengeperioden, det er 
selvfølgelig hurtigst muligt at tage kontakt både til sit jobcenter og sin 
a-kasse. Og jeg vil gerne forpligte de parter til at løfte den her kæmpe-
mæssige opgave, fordi der er ikke nogen der kan forsvarer, at vi ikke 
hjælper de mennesker, der er ramt af langtidsledighed og det kan vi 
godt hvis vi rykker sammen nu og som jeg sagde det før er der nogle 
der har behov for uddannelse, andre har behov for en indsats hvor vi 
sætter ind med en bredere søgning. Det handler simpelthen om at flyt-
te folk fra dagpenge, ud på arbejdsmarkedet. 

I: Jeg vil godt lige nå at spørge dig, Mette Frederiksen, har du taget Jo-
hanne Schmidt-Nielsen i ed på det her, fordi der kommer jo et lidt me-
re bombastisk krav fra jeres støtteparti. De vil jo gå meget længere end 
SF, altså de her 30.000 som nogle fagforeninger mener mister retten 
til dagpenge fra januar, de skal jo hjælpes med dagpenge siger enheds-
listen. Har du taget Johanne Schmidt Nielsen i ed på det du sidder og 
siger nu, at at de skal i job i stedet for. 

MF: Jamen altså enhedslisten må komme til forhandler med de ønsker 
det parti har. Det jeg kan, det er at tale på vegne af regeringen. Og vi 
har forlænget dagpengeperioden én gang og hvis den periode skal bru-
ges til noget godt og konstruktivt, så kræver det en indsats af alle nu. 
Og i stedet for at vente på, at nogen måske kan falde ud af vores dag-
pengesystem, så skal alle – især a-kasser, jobcentre, arbejdsmarkedets 
parter og vi politikere gøre alt hvad vi kan for at det ikke sker, og det er 
det de næste par måneder skal bruges til 

I: Beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, tak fordi vi så dig her i 
19-nyhederne. 
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Bilag 13: Margrethe Vestager 

Transskriberet tv-interview: TV2 Nyhederne, 
04.06.2012, kl. 21.00 
I: Interviewer 
PK: Pia Kjærsgaard 
MV: Margrethe Vestager 
 

I: Ja, og så skal jeg sige velkommen til jer: Økonomi- og indenrigsmini-
ster Margrethe Vestager og Pia Kjærsgaard fra dansk folkeparti. Vel-
kommen, naturligvis, til jer begge to. MV lad mig begynde med dig. Vi 
hører lige her en ekspedient forklare, at hun altså ikke kan se meget 
rugbrødsreform i det her. Hun får ikke særlig meget ud af det. Er det 
målet i virkeligheden, at de velhavende skal blive mere velhavende? 

MV: Nej. Målet er at sørge for at vi har en solid offentlig konto, til den 
velfærd vi gerne vil have. Og sørge for at der er flere til at gøre det ar-
bejde der skal gøres for at vores samfund det kan løbe rundt. Både på 
den private side og på den offentlige side.  

I: Men Pia Kjærsgaard, hvis jeg så må sige, når du ser på det, er det så 
det her som øhh Margrethe Vestager siger her, det skal vel balancere. 

PK: Ja, det skal balancere, men det gør det jo ikke fordi det er fuld-
stændig socialt skævt. Det har den her undersøgelse jo vist – altså jeg 
tror såmænd det passer meget godt i Margrethe Vestagers smag. Men 
jeg undrer mig meget over at Socialdemokratiet og Socialistisk Folke-
parti, kan gå med til det her. Nu har vi i årevis hørt på ufinansierede 
skattelettelser og rødvinsreform og jeg ved ikke hvad vi andre lavede. 
Altså du kaldte det en kaviarreform, man kan også kalde det en cham-
pagnereform. Jeg synes det er meget uretfærdigt fordi, det var jo me-
ningen – og jeg tør næsten ikke bruge udtrykket – de der hårdtarbej-
dende danskere, der knoklede altså de der floskler man har brugt, og 
nu viser det sig at det er de mest velhavende der får noget ud af det og 
det synes jeg er uretfærdigt. 

I: Margrethe Vestager 

MV: Jo men men, det tror jeg kommer lidt an på hvem man synes er de 
mest velhavende. Jeg synes det er en rigtig god ting at beskæftigelses-
fradraget bliver fordoblet. Jeg synes også, at det er en rigtig god ting, at 
hvis man er enlig forsørger, at ens beskæftigelsesfradrag, bliver næsten 
tredoblet og jeg synes også at det er i orden, at nogle af de lærere og 
metalarbejdere, holder op med at betale topskat, for de yder også et 
væsentlig bidrag til vores samfund. Det kan jeg stå fuldstændig inde 
for. Og det er ikke fordi at der er nogle specielle grupper vi synes er 
særligt privilegerede, men vi synes sådan set at det er vigtigt at der er 
flere i arbejde og færre på overførsel. 
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I: Pia Kjærsgaard, er det ikke også, at netop de her mellemgrupper, 
som ikke skal betale topskat længere – det er vel vigtigt at de også får 
noget, og det har de vel fået med den her skattereform. 

PK: Det er meget vigtigt, men problemet er jo, at man tager det fra fol-
kepensionisterne, man lægger øgede afgifter på grænsehandlen som 
også de her mennesker i mellemindkomstgruppen og folkepensioni-
sterne og også dem der er uden for arbejdsmarkedet og som skal være 
med til at betale. 

Man rører ved rentefradraget, hvor ganske almindelige boligejere kom-
mer til at lide under det her. Og det sætter gang.. eller undskyld, det 
sætter boligsalget i stå. Altså der er så meget skævvridning, så man kan 
ikke bare sige, at den og den får mere ud af det. Man skal også se hvor 
pengene kommer fra. Og det er socialt skævt – det vender simpelthen 
den tunge ende nedad og det er dybt beklageligt, fordi der er 
mennesker i det her land, som arbejder meget og har behov for og har 
en gangske almindelig mellemindkomst. Man har allerede lagt flere af-
gifter på. En almindelig LO-familie betaler 3400 mere. Altså det er jo 
helt vildt og nu kommer der endnu flere afgifter. 

I: Margrethe Vestager, hvorfor tror du vi får denne her diskussion, hvis 
det forholder sig sådan som du og regeringen siger. Hvorfor er der så 
opstået den her diskussion? 

MV: Jamen fordi der skal da være en intens diskussion. Det er en uge 
siden, at regeringen fremlagde sit skatteforslag, vi synes den er rimelig 
social afbalanceret. Vi synes at mennesker som kan bidrage mere, 
kommer til at bidrage mere. Både fordi de betaler flere af deres renter 
selv. I dag er det jo sådan at folk som har en stor indkomst, og derfor 
kan få et stort lån og derfor også har store renteudgifter, får sådan set 
et tilskud til at betale de renteudgifter fra folk som har en lav indkomst 
og som ikke kan få noget stort lån. Og det synes jeg sådan set er fair 
nok at bede folk om at betale nogle af deres renteudgifter selv. Endda 
med rigtig godt varsel - lagt oven på det som Pia Kjærsgaard selv var 
med til og stemme igennem, nemlig en langt mindre værdi af rentefra-
draget, faktisk noget mere end det vi forslår her. Så jeg synes der er god 
grund til at få en rolig og ordentlig diskussion af det her, fordi vi har 
netop sørget for, at den er socialt afbalanceret og gjort vores for at den 
her skattereform både bidrager til at vi er nogle på arbejdsmarkedet 
når store generationer går på en velfortjent pension og at der sådan set 
også er penge i statskassen, fordi jeg synes, at vi skal udvikle vores ud-
dannelser og vores sundhedsvæsen og det er jo sådan set lige præcis 
det der er målet med det. 

I: Og sådan lød diskussionen og den får lov at fortsætte i de kommende 
mange uger. 
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Bilag 14: Venstre gør det dyrere at være 
dansker 
 

Berlingske | 29.02.2012 | Side 27 | 1213 ord | Artikel-id: e31f09af |   

Regning. Siden valget har Venstre gjort løftet om ikke at gøre livet dy-5 
rere for danskerne til en undskyldning for ikke at tage ansvar. Proble-
met er bare, at gør man ingenting, bliver det dyrere at være dansker, 
for VKO efterlod en regning, der skal betales. 

af MORTEN BØDSKOV, MORTEN ØSTERGAARD OG THOR MÖGER PEDERSEN 
JUSTITSMINISTER ( S) UDDANNELSESMINISTER ( R) SKATTEMINISTER ( SF) 10 

Det lyder besnærende, når Lars Løkke Rasmussen og hans parti Ven-
stre i disse måneder turnerer med et løfte om ikke at gøre livet dyrere 
for danskerne. 

Sandheden er bare, at det bliver dyrere at være dansker, hvis ikke vi 
tager et ansvar her og nu. Hvis vi som Venstre blot leder efter und-15 
skyldninger for at blive liggende i hængekøjen. 

Vilkårene er nemlig desværre nøjagtig de samme for et samfund, som 
de er for en virksomhed, en familie eller for den enkelte dansker. Hvis 
man har ødslet penge væk, glemt at holde øje med kontoen, forsømt at 
tænke på morgendagen, lånt lidt for meget eller bare ikke har arbejdet 20 
tilstrækkeligt, så venter der en regning på et eller andet tidspunkt. 

Den regning står danskerne med nu. Og lader man stå til, så bliver reg-
ningen fulgt af rykkere og renter. 

Efter et årti med overvejende højkonjunktur, Løkke-poser, oppustede 
friværdier og så mange penge i kassen, at der endda var råd til overbe-25 
talning af privathospitalerne, står regeringen og danskerne med tøm-
mermændene i form af et underskud på ca. 100 milliarder kroner på de 
offentlige finanser, et samfund med endnu flere parkeret på offentlig 
forsørgelse, et velfærdsregnskab der ikke hænger sammen, og et land 
med forringet produktivitet og konkurrenceevne. 30 

Derfor er det også glædeligt, at Lars Løkke Rasmussen i mandagens 
Berlingske tager mentalt tilløb til at hoppe ud af hængekøjen og hjælpe 
med at betale regningen fra sin egen regeringstid, når regeringen nu og 
frem mod sommeren tager fat på en række reformer. 

Landets økonomiske tilstand, den demografiske udvikling og udfor-35 
dringerne i horisonten betyder, at vi kommer til at arbejde mere og 
længere. Flere af os skal bidrage, der skal prioriteres hårdere, og nogle 
må afstå fra visse goder. 

Til gengæld har vi muligheden for at sikre, at vi ikke om ti år står med 
en meget større regning, hvis vi i stedet for at undervurdere den øko-40 
nomiske krises omfang, tænke i kortsigtede løsninger og meningsmå-
linger tør tage et ansvar for fremtiden. 
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Med stramme budgetter, nødvendige prioriteringer og målrettede in-
vesteringer kan vi undgå at begå de fejl, den tidligere regering begik. 
Og Lars Løkke Rasmussen har muligheden for at være med til at tage 45 
ansvar og dermed bidrage til, at det i det mindste ikke bliver dyrere at 
være dansker for de kommende generationer. 

Vi synes faktisk, han skylder befolkningen det. 

De kommende uger og måneder vil regeringen søge opbakning til en 
række nødvendige reformer af det danske samfund. 50 

Klimaforandringer og stigende priser på olie og andre råvarer griber 
både ind i alle danskeres liv og privatøkonomi, og med verdens måske 
mest ambitiøse klimaplan vil vi ikke bare gøre vores for at forhindre de 
mest dystre fremtidsscenarier i at blive til virkelighed, men også skabe 
tusindvis af jobs og lægge Danmarks fremtid i danskernes hænder i 55 
stedet for at gøre os afhængige af olierige diktaturer. 

Med en ny budgetlov vil vi sikre, at det er slut med de offentlige bud-
getoverskridelser, der var reglen snarere end undtagelsen under VK-
regeringen. 

Med en reform af reglerne for førtidspensions-og fleksjobordningen vil 60 
vi give mange af de danskere, der selv i deres allerbedste og mest ar-
bejdsdygtige alder er på passiv forsørgelse, mulighed for igen at blive 
en aktiv del af arbejdsmarkedet og samfundet. 

Med en trepartsaftale vil vi i samarbejde med både arbejdsgivere og 
lønmodtagere gøre Danmark mere konkurrencedygtigt i en tid, hvor 65 
Danmark er udfordret fra nær og fjern. Danskerne skal indstille sig på 
at arbejde mere og mere effektivt, og arbejdsstyrken skal opkvalificeres 
med uddannelse. 

Med en skattereform vil vi sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde 
ved fuldt finansieret at sænke skatten på løn. 70 

Reformerne skal ikke blot reformere Danmark på nogle af de områder, 
hvor den tidligere regering nølede, men også finansiere investeringer i 
velfærd, den sociale indsats og et løft i uddannelses-og forskningsind-
satsen, der igen vil skabe vækst og arbejdspladser. 

Man kan håbe, at Lars Løkke Rasmussens melding i mandagens Ber-75 
lingske er et signal om, at Venstre nu vil tage et medansvar. 

Selvom der blev snakket meget om bredt samarbejde i valgkampen, har 
Løkke og hans Venstreløver hidtil været mere optaget af popularitet i 
meningsmålinger, konfrontation og drillerier end løsninger. 

En uansvarlig adfærd i en tid, hvor Danmark står over for enorme ud-80 
fordringer. 

Mens de Konservative blandt andet har indgået aftale med regeringen 
på skatteområdet, har Venstre stik mod alle traditioner blandt de tradi-
tionelt ansvarsbærende partier truet med at stemme mod finansloven. 
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Mens Enhedslisten har lagt tidligere tiders ultimativitet fra sig, har 85 
Venstre taget over med ufravigelige krav om, at intet må blive dyrere 
for danskerne, selvom det netop er konsekvensen af deres egen politik, 
der har efterladt landet med et stort underskud og endnu større behov 
for investeringer i fremtiden. 

Mens Liberal Alliance har indgået aftaler med regeringen om såvel 90 
rets-som udlændingepolitik, har Venstre valgt provokationens og kon-
frontationens vej ved at kræve brud på de internationale konventioner, 
som Venstre som regeringsparti ellers forsvarede. 

De seneste dages meldinger fra Dansk Folkeparti tyder desuden på 
konstruktiv vilje til at ville finde løsninger - måske i erkendelse af, at 95 
problemerne ikke bare forsvinder, fordi man ignorerer dem. 

Det ville klæde Venstre, hvis Lars Løkke Rasmussens melding var ud-
tryk for, at også han nu åbner øjnene og tager medansvar for den situa-
tion, de selv har bragt landet i. 

Desværre ligner det endnu en gang mest af alt et forsøg på benspænd, 100 
når Lars Løkke Rasmussen stiller nye betingelser og firkantede krav for 
overhovedet at tage fat på et af de mest akutte problemer - de mange 
danskere på overførselsindkomster. 

Trods højkonjunkturen i størstedelen af 00erne er der i dag flere på 
passiv forsørgelse, end da VK overtog magten i 2001, og som en lidt 105 
sen erkendelse fremlagde den tidligere VK-regering selv som noget af 
det allersidste et udspil til en reform af førtidspensionen og fleksjob-
ordningen. 

Alligevel vil Lars Løkke Rasmussen - må man forstå af interviewet i 
Berlingske - intet gøre, før der ligger en ny 2020-plan på bordet. 110 

Selve fremgangsmåden er god til at skabe konflikt og splittelse, men 
den kan ikke bruges, når tiden kræver samling og fælles løsninger. Og 
det kræver tiden. 

Regeringen har allerede i regeringsgrundlaget varslet en plan for Dan-
marks udfordringer frem mod 2020. Den bliver fremlagt inden som-115 
meren. 

2020-planen er et godt redskab, men den skal ikke bruges som und-
skyldning for ikke at lave nødvendige reformer i tide. Ifølge den logik 
kan Venstre efter 2020-planen så begynde at undskylde sig med, at 
man afventer en 2030-plan. 120 

Når regeringen laver en reform af førtidspension og fleksjobordningen, 
så er målet at lave en model, der hjælper danskere på passiv forsøgelse 
til igen at blive en del af arbejdsmarkedet. 

Det har vi brug for - uanset hvad de økonomiske fremskrivninger viser. 



  62 

Der er ingen tid at spilde, og Venstre og Lars Løkke Rasmussen skylder 125 
danskerne at droppe konfrontationen og både anerkende og tage an-
svar for den situation, landet befinder sig i. 

At tage et medansvar er Lars Løkke Rasmussens eneste mulighed for at 
bidrage til, at det rent faktisk ikke bliver dyrere at være dansker i frem-
tiden. 130 

Det vil koste os alle sammen dyrt, hvis vi ingenting gør. 

Det ville klæde Venstre, hvis Lars Løkke Rasmussens melding var ud-
tryk for, at også han nu åbner øjnene og tager medansvar for den situa-
tion, de selv har bragt landet i. 

 135 

 




