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Summary:  
The European Issue and European Political Cultures 

This paper examines the connections between the public debate and political 
culture i.e. the citizens’ attitudes toward the political system. Specifically, this 
thesis will focus on the way in which the European Court of Justice (ECJ) and 
the European Parliament (EP) are present in the national public debate in Italy 
and Denmark. Political culture shall be described as defining political language 
in the sense that it establishes a ‘how to’ of debating; thus defining both the 
boundaries and structure of the public debate. 

In defining political culture I utilise a scale arching from Open Political Cultures 
to Closed Political Cultures. This descriptive definition should reflect the degree 
to which the given political culture seems to accept the ”immigration” of EU-
institutions in to the national political system.  

According to my hypothesis, an open political culture should result in a public 
debate displaying a higher degree of equality in treatment of European and 
national political institutions. 

In order to place the specific political cultures of Italy and Denmark in relation 
to the above-mentioned scale, I shall analyse selected aspects of the political 
process which might be deemed to determine the character of the given 
national political culture. Hence, this thesis shall analyse the political process 
within the two countries in terms of ’perception of democracy’, ’type of 
democracy’ and ’praxis of democracy’. In light of these analyses the Italian 
political culture can be defined as relatively open, whereas the Danish political 
culture can be defined as relatively closed. 

The paper then examines the question of what may be the specific links 
between the character of a political culture and the structure of the public 
debate. The empirical analysis focuses on two questions: How politicized are 
the reactions to the ECJ, and What is the role of the EP in the public debate. 
The paper presents a comparative empirical analysis of articles taken from 
Italian and Danish newspapers. The purpose of this is to establish whether 
facts would ultimately verify my so far theoretically founded expectations 
regarding the differences between the two subject countries in these aspects of 
the public debate. 

The empirical data collected confirms my assumption as to a higher degree of 
politicization in the reactions to the ECJ in the Italian case and a Danish debate 
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more focused on principles. There is also, as expected, a generally more 
positive tone in the Italian press. 

Regarding the EP, the empirical data confirms that it seems to be present to a 
much larger extent in the Italian newspapers examined whereas the MEP’s 
have a more prominent role in the Danish case. This difference is reflected in 
the fact that the MEPs’ direct contribution to the public debate constitutes a 
strikingly greater part of the total number of articles regarding the EP in the 
Danish newspapers. Surprisingly, the number of articles in which the EP and 
the MEPs are present as participating and contributing to the public debate, 
constitute a larger proportion of the total amount of articles in the Danish case 
than in the Italian. In both countries, however, the EP is generally perceived as 
an object for public debate rather than a participant contributing to it.  

With only one exception (I had expected to find the number of “participatory 
articles” concerning the EP to be greater in the Italian press than in the 
Danish) my empirical findings appear to be consistent with my theoretically 
founded expectations with regard to political culture acting as an explanatory 
parametre for public debate. And so, the present paper appears to confirm that 
the differences examined in the two countries’ public debate may be linked to 
differences in political culture. 
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   1. indledning 

1.1. Beskrivelse af problemfeltet og min motivation 

I EU’s 27 medlemslande er der et stykke vej endnu, før de fælleseuropæiske 
institutioner kan anses for at være en integreret del af det politiske spil. EU 
brillerer ofte ved sit fravær i debatterne forud for valgene til de nationale 
parlamenter og dette fravær af det europæiske spørgsmål kommer klarest til 
udtryk i de europæiske institutioners synlighed (eller mangel på samme) i den 
offentlige debat. Særligt problematisk er det for Europa-Parlamentet der jo 
som repræsentant for de europæiske borgere netop burde være en tydelig 
aktør i debatten.  

Blandt den mangfoldighed af faktorer der spiller ind og bidrager til dette 
”synlighedsunderskud”, som jeg her vil anse som et udtryk for et 
demokratiproblem i EU, er det oplagt at mistænke både den politiske sfære 
eksempelvis de konkrete medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’erne) og 
medierne for ikke at yde et tilfredsstillende bidrag.  

Ifølge bl.a. Pedersen (2006:121) kan EU's demokratiproblem dog først og 
fremmest betegnes som et kulturelt problem. Han påpeger, at selve 
opfattelsen af, hvad demokrati er, varierer i Europa, og at det samme gælder 
det politiske sprog. Samtidig fastslår han, at et velfungerende demokrati 
kræver en fælles politisk kultur og et fælles politisk sprog, men det eksisterer 
altså ikke i EU. Med ”politisk sprog” forstås her ’en måde at argumentere på i 
den politiske debat’ og således også en fælles opfattelse af de politiske 
begreber. Der menes altså ikke et såkaldt lingua franca, men nærmere, at man 
har den samme måde at argumentere på i den politiske debat på tværs af 
grænser, selvom borgere og politikere hver især taler deres eget modersmål.  

I mit speciale vil jeg læne mig op ad dette synspunkt. Således vil jeg 
koncentrere mig om den betydning politisk kultur kan tænkes at have i relation 
til (den relativt manglende) involvering af EU’s institutioner i de nationale 
offentlige debatter. 

Med den temmelig åbenlyse konstatering af at den offentlige debat og 
diskussion foregår på nationalt plan, følger også erkendelsen af, at debatten 
segmenteres, ikke blot sprogligt, men også af de varierende kulturelle og 
politiske traditioner. 
Jeg vil altså i dette speciale have fokus på den nationale dimension. Med 
begrebet politisk kultur forstår man da også sædvanligvis, som Almond og 
Verba skrev i deres for emnet grundlæggende værk, The Civic Culture, ’the 
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particular distribution of patterns of orientation toward political objects among 
the members of a nation’(1989a:13)(min kursivering)1.  

Den klare nationale dimension af, hvordan man debatterer det europæiske 
spørgsmål, er noget jeg har fået en stærk personlig interesse for i løbet af mit 
studieforløb, da over halvdelen blev studeret i Italien. Her registrerede jeg 
tydeligt, at der ikke blot var forskellige holdninger til EU og Europa end dem 
jeg var vant til hjemmefra, men at der også var en anderledes holdning til 
hvad det overhovedet var legitimt at diskutere og hvordan. Det blev med 
andre ord meget håndgribeligt for mig, at kultur og kommunikation hænger 
sammen.  
Jeg fik et indtryk af, at selvom EU heller ikke i Italien opfattes som en fuldt ud 
integreret del af det politiske spil, så var de europæiske institutioner mere 
synlige. Noget, der særligt for Europa-Parlamentet, er af ganske stor 
betydning. Desuden fik jeg indtryk af, at der i forhold til i Danmark, var en 
yderligere markant forskel: en anden og højere grad af politisering når man 
debatterede EU-Domstolen og dens mere eller mindre kontroversielle 
beslutninger.  
Da Europa-Parlamentet og EU-Domstolen er to fælleseuropæiske organer, der i 
realiteten har et ganske direkte forhold til borgerne, finder jeg disse forskelle 
og sammenhænge ganske interessante og således vil jeg nu gribe chancen for 
at undersøge dem nærmere.  
 

1.2. Problemformulering: 
EU og politisk kultur i Italien og Danmark 

 

På baggrund af ovenstående er jeg kommet frem til følgende 
problemformulering: 

Hvilken sammenhæng ses mellem politisk kultur og den stilling 
Europa-Parlamentet og EU-Domstolen har i den offentlige debat i 
Italien og Danmark? 

Jeg vil undersøge problemformuleringen ud fra et nationalt-komparativt 
perspektiv og for at besvare problemformuleringen på mest fyldestgørende vis 
vil jeg vil undersøge følgende underspørgsmål: 

                                                            
1 Orientationsmønstrene inddeles af Almond og Verba (1989a) i tre typer: den kognitive orientering (dvs. graden af 
viden om og indsigt i det politiske system); den følelsesmæssige orientering (dvs. forskellige former for følelser overfor 
det politiske system) og den vurderende orientering (dvs. forskellige former for værdimæssige holdninger og domme 
overfor det politiske system) – det er denne vurderende orientering jeg her fokuserer på.   
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1) Hvilke typer af politisk kultur findes i Italien og Danmark og hvordan kan de 
karakteriseres i forhold til hinanden? 

2) Hvilken betydning har den politiske kulturs karakter for den offentlige debat 
i italienske og danske skrevne medier, med fokus på den generelle politisering 
af reaktionerne på EU-Domstolens aktiviteter og Europa-Parlamentets rolle i 
den offentlige debat? 

Heraf følger to delspørgsmål 

2a) Hvilken betydning har den politiske kulturs karakter i relation til forskellene 
i reaktionerne på EU-Domstolens aktiviteter i den offentlige debat sådan som 
den giver sig udtryk i italienske og danske skrevne medier? 

og 

2b) Hvilken betydning har den politiske kulturs karakter i relation til forskellene 
i Europa-Parlamentets rolle i den offentlige debat sådan som den giver sig 
udtryk i italienske og danske skrevne medier?  

 

1.3. Afgrænsning 

I min undersøgelse af problemformuleringen vil jeg alene beskæftige mig med 
den del af den offentlige debat i Italien og Danmark der kommer til udtryk i 
udvalgte aviser (se mere om disse udvalgte aviser i kapitel 1.5.1). 

Jeg afholder mig altså fra en analyse af de elektroniske medier og tv’s bidrag. 
Ud fra en betragtning af den aktuelle udvikling i medievaner, kan det måske 
umiddelbart virke som et lidt anakronistisk valg. Men jeg vil argumentere for, 
at om end det trykte medie er under pres, så er det samtidigt et medie der er 
dagsordenssættende, særligt i EU-debatten. Desuden behandler aviserne 
temaer i dybden. Dette kan have stor værdi i relation til det valgte 
genstandsfelt, noget jeg personligt har kunnet erfare på baggrund af mine 
knap tre års arbejde med analyser af den skandinaviske dagspresse hos Centro 
Studi Progetto Europeo2.  

                                                            
2 Centro Studi Progetto Europeo er et forskningscenter i Bologna der søger ”at følge de processer hvorved Den 
Offentlige Mening dannes og legitimerer en fælles europæisk bevidsthed”. Dannelsen af en fælles tilgang til det 
fælleseuropæiske studeres gennem en overvågning af dagspressen i en række europæiske og ikke‐europæiske lande, 
med særligt fokus på de artikler der vedrører skabelsen af en ”fælleseuropæisk ånd”. For nærmere detaljer se 
beskrivelsen (på engelsk): http://www.europressresearch.eu/html/centro.php?lang=ENG. 
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Jeg har valgt at begrænse mig til studiet af den offentlige debat i kun to EU-
medlemslande og jeg har valgt at fokusere på Italien og Danmark. Det er først 
og fremmest fordi det er de to lande jeg kender bedst og samtidig er det to 
lande der om nogen, traditionelt set, bliver kategoriseret i hver sin lejr når vi 
taler om opfattelsen af det europæiske samarbejde og mere specifikt om 
debatten mellem føderalister og konføderalister i det europæiske samarbejde.  

I relation til problemformuleringens underspørgsmål 1- Hvilke typer af politisk 
kultur finder man i Italien og Danmark og hvordan kan de karakteriseres i 
forhold til hinanden? - vil jeg i specialets første del foretage en teoretisk 
undersøgelse.  
Jeg diskuterer eksisterende litteratur, der analyserer udvalgte aspekter af den 
danske og italienske politiske proces. Jeg vil holde et rent teoretisk fokus i 
denne del af afhandlingen da formålet er at udarbejde et forslag til et skema 
for teoretisk kategorisering af politiske kulturer. På baggrund af dette vil jeg 
udvikle mine hypoteser til den empiriske undersøgelse af 
problemformuleringens delspørgsmål 2a og 2b. 

I den empiriske undersøgelse af problemformuleringens delspørgsmål 2a  
- Hvilken betydning har den politiske kulturs karakter i relation til forskellene i 
reaktionerne på EU-Domstolens aktiviteter i den offentlige debat sådan som 
den giver sig udtryk i italienske og danske skrevne medier? - Og 2b) - Hvilken 
betydning har den politiske kulturs karakter i relation til forskellene i Europa-
Parlamentets rolle i den offentlige debat sådan som den giver sig udtryk i 
italienske og danske skrevne medier? - har jeg af aktualitetshensyn fundet det 
naturligt kun at se på tiden efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Derfor 
dækker den empiriske undersøgelse det første år i Lissabontraktatens liv - 
altså perioden 1. december 2009 – 1. december 2010. 

Da jeg hovedsageligt ønsker at foretage en aktuel punktundersøgelse af 
genstandsfeltet har jeg valgt ikke at foretage en diskussion af dynamikken 
gennem tiden, der her ville blive alt for omfattende3. 

 
1.4. Teori 

Omdrejningspunktet for afhandlingen er begrebet politisk kultur.  

                                                            
3 Dog er jeg ganske bevidst om at netop udviklingen i debatten over tid er et aspekt, der kan være meget interessant 
at undersøge, særligt i relation til debatten i litteraturen om en fælleseuropæisk offentlig opinion der måske/måske 
ikke kan/ vil tage form.  
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Almond og Verba begik med The Civic Culture fra 1963 et grundlæggende og 
uomgåeligt værk inden for dette felt, hvori begrebet blev defineret som 
’attitudes toward the political system and its various parts, and attitudes 
toward the role of the self in the system’ (1989a:12).  

I litteraturen findes dog en lang række forskellige definitioner af begrebet 
politisk kultur. Jeg vil særligt støtte mig til Elkins og Simeon (1979) i min 
definition og altså sige, at en politisk kultur ganske enkelt består af 
medborgernes antagelser om den politiske verden – om det politiske system, 
om det politiske systems enkelte dele og om deres egen rolle i det politiske 
system. 

Jeg vil benytte begrebet politisk kultur som en forklarende variabel på 
nationalt niveau. Den nationale dimension i begrebet politisk kultur er 
eksempelvis blevet understreget af Moltchanova (2007), der i Nationhood and 
Political Culture har argumenteret for, at politisk kultur kan anses som 
værende en grundsten i definitionen af, hvad en nation overhovedet er. Det er 
også fra Moltchanova (2007) og hendes betegnelser af nationer, jeg har fået 
inspiration til betegnelserne til den skala for teoretisk karakterisering af 
politiske kulturer som jeg her vil udarbejde. Denne skala vil være 
repræsenteret af en progression mellem Åbne Politiske Kulturer og Lukkede 
Politiske Kulturer.  

Udvælgelsen af de parametre jeg vil benytte mig af til at operationalisere min 
teori (og altså til at placere den politiske kultur i Italien og Danmark i forhold 
til hinanden på ovennævnte skala) vil være baseret på at jeg i denne 
sammenhæng opfatter politisk kultur som en afhængig variabel, og specifikt 
som effekten af politiske processer (som refereret i Street, 1994:100). Dette 
er altså mit fokus i denne sammenhæng omend jeg anser det som to 
sideløbende processer at de politiske institutioner er med til at forme den 
politiske kultur i et land og at de politiske institutioner i et land formes af 
landets politiske kultur (dette vil jeg komme nærmere ind på i kap. 3).  
 
I analysen vil jeg identificere tre parametre i den politiske proces der relaterer 
til de tre ovenfor nævnte elementer i medborgernes antagelser om den 
politiske verden og i forhold til hvilke jeg vil klassificere den politiske kultur i 
Italien og Danmark.  
 

 For det første er der i den politiske proces formelle elementer og 
institutioner: Her vil jeg se på opfattelser af parlamentets rolle i det 
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nationale politiske system – dette relaterer til de ovenfor nævnte 
antagelser om det politiske systems enkelte dele. Diskussionen af 
opfattelsen af parlamentets suverænitet vil være baseret på Dworkins 
(1996) dikotomi mellem konstitutionelt demokrati og flertalsdemokrati.  
 

 For det andet anser jeg den demokratiske politiske proces som værende 
præget af demokratiopfattelser der relaterer sig til Lijpharts (1999) 
opdeling af demokratityper mellem konsensus- og flertalssystemer – 
dette relaterer til de ovenfor nævnte antagelser om det politiske system. 
Jeg vil her særligt fokusere på en diskussion af pluralisme i de 
Lijphartske kategorier. Dette fører frem til en kvalificeret version af 
Lijpharts kategorisering der vil udgøre en del af den endelige 
kategorisering af politiske kulturer i Italien og Danmark. 

 
 Relationen mellem den politiske klasse og resten af befolkningen, vil 

udgøre det tredje og sidste element i den politiske proces som jeg her vil 
analysere som parameter i relation til politisk kultur - dette relaterer til 
de ovenfor nævnte antagelser om medborgernes egen rolle i det politiske 
system. Dette aspekt vil jeg i lyset af Helds (1993) og Lords (2001) 
arbejde analysere som et udslag af begrænset eller effektivt 
deltagelsesdemokrati. 

 

1.5. Metodeovervejelser 

Politisk kultur har som begreb til tider været under heftig beskydning. Nogle af 
de metodologiske problemer der kan nævnes er, at politisk kultur er svær at 
adskille fra strukturelle og psykologiske aspekter. Derudover gælder det, at det 
er et abstrakt begreb, der ikke kan måles direkte og derfor må infereres: 
Kultur er ubevidst og folk kan derfor ikke adspørges direkte om det (Elkins og 
Simeon, 1979:137).  
Analyser af politisk kultur er trods det ofte blevet foretaget ved survey-
metoder. Men det er værd at understrege, at survey-analyser af politisk kultur 
hænger sammen med en undersøgelse af begrebet som noget der beskriver et 
givet sæt af psykologiske tilstande (som det ses i Almond og Verba 1989a). 
Min indgangsvinkel lægger op til en anden måde at arbejde med begrebet på, 
da jeg, som allerede nævnt, fortrinsvist anser politisk kultur som noget, der 
angiver det Pedersen (2006) omtalte som et politisk sprog (dette medfører 
naturligvis også en anden metode end survey-metoden). 
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For at omgå de ovennævnte problemer foreslår Elkins og Simeon (1979) at 
man kan benytte sig af fire forebyggende tiltag i analyser af politisk kultur. 
Det første er, at man fokuserer sine undersøgelser på de individer i et 
samfund, der sandsynligvis vil blive konfronteret med individer der går ud fra 
et, i forhold til dem selv, alternativt sæt politiske antagelser. Det kunne 
eksempelvis være politikere, journalister og lignende: netop min undersøgelses 
fokus.  
At fokusere på individer der er flyttet mellem samfund er det andet forslag. Jeg 
vil mene at man i denne sammenhæng til en vis grad godt kan betragte 
politikere i de europæiske institutioner, og altså også Europa-Parlamentets 
medlemmer (MEP’erne) som hørende under denne kategori4.  
At vælge en komparativ tilgang til politisk kultur er det tredje forslag, som 
også er en del af mit undersøgelsesdesign.  
Det fjerde og sidste forslag, som jeg dog ikke vil anvende, går ud på at man 
kan foretage eksperimenter for at afprøve hypoteser om kulturelle antagelser 
(Elkins og Simeon, 1979:137-139). I stedet har jeg valgt at foretage en 
empirisk undersøgelse af den offentlige debat, sådan som den udfolder sig i 
dagspressen.  

Begrebet politisk kultur har altså visse begrænsninger, det er jeg mig bevidst. 
Men ikke desto mindre vil jeg tage udgangspunkt i dette begreb, idet jeg 
mener, at denne tilgang til det valgte problemfelt kan bidrage til at beskrive og 
forklare relevante ligheder og forskelle.  
Som Elkins og Simeon (1979:135) observerer, kan de ligheder og forskelle, jeg 
vil støde på i min analyse dog muligvis også have institutionelle eller 
strukturelle forklaringer. For at afgøre om det rent faktisk er politisk kultur, der 
kan være forklaringen, må jeg derfor sammenligne meget specifikt 
identificerede grupper: ” we entertain a cultural explanation for the difference 
only when persons in similar structural positions possess divergent 
orientations” (Elkins og Simeon, 1979:136-137).  
Jeg fokuserer på, hvad der bliver skrevet i aviserne af journalister, eksperter 
og politikere i Italien og Danmark. Jeg vil altså påstå, at min undersøgelse 
lever op til dette kriterium, idet jeg analyserer udtalelser der stammer fra 
personer, som kan siges at have samme strukturelle og institutionelle position 
i de to lande. Dette betyder også, at eventuelle forskelle enten må skyldes 
kulturelle forskelle eller strukturelle eller institutionelle variable som jeg ikke 
har taget højde for. Det kan eksempelvis være den demografiske profil blandt 

                                                            
4 Dette begrunder jeg med en antagelse om, at de enkelte MEP’ere har deres egen nationale politiske kultur med sig i 
bagagen og i Europa‐Parlamentet skal indgå i et nyt politisk samfund med en anden politisk kultur, der er resultatet af 
mødet mellem de enkelte medlemmers førnævnte politiske kulturer. 
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de, der har skrevet de analyserede indlæg. Opdelingen mellem disse 
forskellige typer forklaringer skal dog ikke ses som en skarp adskillelse. Man 
må derimod betragte dem som forklaringstyper der kan supplere hinanden i 
udarbejdelsen af en fyldestgørende forklaring på hvorfor individer fra 
forskellige grupper agerer forskelligt i tilsvarende situationer (Elkins og 
Simeon, 1979:143).  

Jeg betragter her kultur, og dermed også politisk kultur, som en kollektiv 
egenskab, der kendetegner grupper af individer. Det er nationer i dette 
tilfælde, men det samme ventes at gøre sig gældende for eksempelvis klasser 
eller partier. Dette faktum, sammenholdt med at jeg benytter politisk kultur 
som en forklarende variabel er endnu et element der peger i retning af den 
komparative metode (Elkins og Simeon, 1979:129-131) jeg her benytter mig 
af.  

 
1.5.1. Dataindsamling og empiri 

Formålet med den empiriske undersøgelse af artikler fra italienske og danske 
aviser er ikke en bred medieanalyse som sådan. Derimod vil jeg se nærmere 
på hvorledes den del af den offentlige debat der ses i den udvalgte trykte 
dagspresse, reflekterer eller er i overensstemmelse med min teoretiske 
typebestemmelse af de politiske kulturer i Italien og Danmark. 
Mit fokus vil udgøres af et forsøg på at belyse de fællestræk og forskelle der 
kan ses i det, jeg vil betegne som den kulturbårne dominerende indstilling i 
den offentlige debat i Italien og Danmark. Afhandlingens empiriske 
undersøgelser vil have blik for både kvantitative og kvalitative aspekter heraf.  

I empiriske undersøgelser skal de valgte kilder naturligvis have gyldighed i 
forhold til de spørgsmål, problemformuleringen stiller. Overvejelser om 
kildetype, kildernes ophav og udsagnskraft er her centrale. 

Den empiriske undersøgelse vil blive baseret på artikler fra italienske og 
danske aviser, da det er nationale medier, der står for den primære formidling 
af EU. Således anser jeg det for sandsynligt at de nationale medier i væsentlig 
grad afspejler den samlede offentlige debat. Derfor er en granskning af de 
nationale medier netop indgangsvinklen til en analyse af den offentlige debat.  

Der er til specialets formål udvalgt i alt fem danske og fem italienske aviser, 
som alle er landsdækkende og dermed har en betydelig distribution i de to 
lande. Derudover er aviserne valgt på baggrund af oplagstallet og de fem 
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aviser, der indgår i analysen, repræsenterer dermed de største oplag5 blandt 
hverdagsaviser i Italien: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La 
Stampa, Il Giornale - og i Danmark – Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske 
Tidende, Ekstra Bladet, BT. Avisernes politiske orientering lader til at være 
irrelevant for denne type undersøgelser6 og er derfor ikke en del af mine 
udvælgelseskriterier. 
 
Da jeg ønsker at analysere den offentlige debat, vil jeg kun forholde mig til 
artikler der har fokus på netop en debat og udveksling af argumenter og 
holdninger og altså ikke til artikler der blot informerer eller oplyser ”fakta”. 
Fokus er altså på denne diskursive del af den offentlige kommunikation, hvilket 
skyldes at jeg anser den som et af de primære medier for meningsudveksling 
og dannelse af holdninger i den bredere befolkning. 

Med henblik på at besvare min problemformulerings to delspørgsmål vil de 
primære kilder være som følger: 
 
1) Artikler vedrørende reaktioner på EU-Domstolen.  
Domstolen generelt eller dens domme skal være det primære emne i disse 
artikler, der samtidigt må indeholde en holdning til eller vurdering af 
domstolen for at blive udvalgt. 
Artiklerne skal desuden være blevet trykt i perioden 1. december 2009 – 1. 
december 2010 i ét af de dagblade jeg har udvalgt i de to lande.  
Artiklerne kategoriseres efter afsender og tendens (Er omtalte holdning eller 
vurdering af grundlæggende positiv eller negativ karakter?) hvorefter der 
foretages en samlet analyse heraf, der har til formål at identificere svar på 
problemformuleringens delspørgsmål 2a. 

2) Artikler vedrørende Europa-Parlamentet.  
Hermed menes at Europa-Parlamentet, dets medlemmer eller dets aktiviteter 
skal være det primære emne i disse artikler eller at artiklens afsender er 
MEP’er. 
Artiklen skal desuden være blevet trykt i perioden 1. december 2009 – 1. 
december 2010 i ét af de dagblade jeg har udvalgt i de to lande.  

                                                            
5 Jeg har valgt ikke at medtage de to sportsaviser der ligger henholdvis nr. 3 og nr. 5 på listen over mest solgte 
hverdagsaviser i Italien, så for at være helt præcis, er det de fem mest sælgende hverdagsaviser med national 
udbredelse og som er af generel karakter jeg her har taget med. 
6 Dette er eksempelvis blevet konstateret i et studie af EU’s legitimitet gennem den offentlige debat jf. Sifft, Stefanie, 
Brüggemann, Michael, Kleinen‐V.‐Königslöw, Katharina, Peters, Bernhard, Wimmel, Andreas (2007). 
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Artiklerne kategoriseres efter afsender og emne og der foretages en samlet 
analyse heraf med det formål at identificere svar på problemformuleringens 
delspørgsmål 2b. 

Èn søgning, foretaget for samtlige aviser med samme søgemaskine, ville have 
været at foretrække, da der ellers er en vis metodologisk risiko for ujævnheder 
i materialeindsamlingen på grund af eventuelle forskellige indstillinger i 
forskellige søgemaskiner. I nogle tilfælde søges artiklerne eksempelvis efter 
emneord og i andre tilfælde efter de specifikke ord der genfindes direkte i 
artiklen. 
Det har dog desværre ikke været muligt at få adgang til en søgemaskine med 
adgang til både de danske og italienske aviser i den ønskede periode.  
Der er således foretaget en Infomedia-søgning for de danske aviser. For Il 
Corriere della Sera, La Stampa og Il Giornale er der foretaget en Factiva-
søgning, og for de sidste to italienske aviser - La Repubblica og Il Sole 24 Ore - 
har det været nødvendigt at foretage en søgning direkte i den enkelte avis’ 
arkiv på dens hjemmeside. 
Dette medfører en vis risiko for, at mine søgninger i nogle af de udvalgte 
aviser ikke fanger alle de relevante artikler idet de muligvis kan være 
betegnede med andre søgeord end dem jeg benytter. For at kompensere for 
denne risiko har jeg foretaget flere parallelle søgninger med de mest udbredte 
betegnelser for de valgte fælleseuropæiske institutioner i stedet for kun at 
søge på deres officielle og strengt taget korrekte betegnelser. 
 

1.6. Emnets relevans: Om nødvendigheden af at beskæftige sig 
med forholdet mellem demokrati og politisk kultur i Europa 

Historisk set har det vist sig, at for at et demokratisk politisk system kan 
fungere, må borgerne på et eller andet plan identificere sig med den politiske 
kontekst de er en del af. Og i et demokratisk Europa, hvor den folkelige 
opbakning også står centralt i de politiske beslutningsprocesser, vil der uden 
tvivl altid være en stærk kobling mellem holdningerne til og mulighederne for 
videre europæisk integration (Grindheim, 1998). 
Dette er således den ene af to antagelser der ligger til grund for hele min 
analyses samfundsmæssige relevans: den absolutte overbevisning om, at 
forudsætningen for at den Europæiske Union vil blive i stand til at agere som 
en aktør der har den politiske vægt i det internationale samfund som den 
burde have ud fra økonomiske og demografiske betragtninger er, at 
befolkningerne i de europæiske lande i langt højere grad end det har været 
tilfældet ind til videre, må komme med på vognen.  
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I Rasmussen (2006:37) understreges det, at undersøgelser inden for det 
samfundsvidenskabelige felt ofte har et normativt aspekt. Det gælder også 
delvist i dette konkrete tilfælde, da mit studie har basis i en holdning om at 
status quo ikke er acceptabel og at tingene burde være og gøres anderledes.  

Den anden antagelse der ligger til grund for denne undersøgelses relevans er 
min overbevisning om, at forudsætningen for, at man kan forbedre den 
nuværende situation, er at inddrage de interkulturelle og sproglige 
problemstillinger, der er med til at gøre EU så historisk nyskabende. 
Spørgsmålet om hvordan dette bedst kan gøres, vil jeg ikke komme ind på 
udover at konstatere at undersøgelser som den forhåndenværende 
nødvendigvis må være en del af grundlaget herfor.  
Det er vidt anerkendt (eksempelvis Plum, 2007:77), at man i et møde mellem 
forskellige kulturer og i interkulturel kommunikation kan imødegå mange 
frustrationer og misforståelser ved at have kendskab til og være bevidst om 
dels sin egen kultur, dels den fremmede kultur man skal indgå i samtale med. 
Herigennem vil man nemlig blive opmærksom på, på hvilke områder de to 
kulturer adskiller sig fra hinanden og på hvilke områder de ligner hinanden. 
Man vil således være bedre rustet til at dechifrere udtalelser, reaktioner, 
spørgsmål osv. fra den, man kommunikerer med, fordi man har en bedre 
forudsætning for at forstå vedkommende. Har man derimod ingen viden om 
den anden kultur, vil man fejlagtigt tage udgangspunkt i sin egen kultur i 
forsøget på at forstå og forklare modpartens måde at optræde og gebærde sig 
på. 
Jeg vil altså mene, at en undersøgelse af det valgte genstandsfelt der i denne 
forstand også kan betragtes som et interkulturelt kommunikationsspørgsmål, 
kan bidrage til forståelsen af et af de aspekter der er med til at problematisere 
EU’s legitimitet i borgernes øjne.  

I første omgang er det undersøgte problem noget der vedrører EU's 
institutioner, idet det påvirker deres legitimitet og politiske styrke. Elementer 
der som nævnt er tæt forbundet i demokratiske samfund. Men i realiteten 
risikerer det at påvirke hele Europas udvikling og i sidste ende også det 
enkelte lands og den enkelte borgers stilling i verdenssamfundet. 
Den væsentligste konsekvens af borgernes afstandtagen fra EU kan nemlig 
vise sig at være en politisk ineffektivitet i Europa. En lang række spørgsmål, 
som fx klima, terrorisme, økonomiske og finansielle forhold, kan ikke længere 
håndteres tilfredsstillende på nationalt plan og derfor må EU på banen hvis 
europæiske politiske aktører skal gøre sig håb om at kunne påvirke eller styre 
udviklingen på disse områder.  
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Men så længe de europæiske befolkninger ikke er bevidste om dette og fortsat 
fravælger at deltage i en debat om hvad de vil og kan bruge EU til, vil de 
europæiske institutioner lide af et legitimitetsunderskud og således fortsat 
have svært ved at agere effektivt både udadtil i forhold til de andre aktører i 
det internationale samfund og indadtil i forhold til borgernes forhold og 
forventninger. 
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2. Kort om Mediernes rolle generelt 

Jeg vil undersøge forbindelsen mellem politisk kultur og udviklingen i den 
offentlige debat i medierne. Jeg betragter her politisk kultur – jf. kap. 1.4. hvor 
jeg definerer politisk kultur som bestående af medborgernes antagelser om 
den politiske verden - som strukturen i eller rammerne for den offentlige 
debat. Således tager jeg udgangspunkt i en antagelse om, at aktørerne i den 
offentlige debat - som f.eks. kommentatorer, journalister og politikere – i 
Italien, Danmark og alle andre lande bevæger sig inden for de rammer af den 
offentlige debat, som den politiske kultur de er en del af, sætter op.  
Hermed mener jeg, at ikke blot vurderingen af hvilke emner, der er mest 
relevante at tage op, men også vurderingen af hvem der skal udtale sig om 
hvilke emner og hvordan tilgangen til disse emner skal være, i høj grad 
defineres af de antagelser om den politiske verden der er inden for den 
politiske kultur man måtte tilhøre.  

Og i kraft af pressens rolle i det demokratiske system er det her relevant at 
understrege, at dens ageren ligeledes påvirkes af den nationale politiske 
kulturs grundantagelser. Herunder falder altså eksempelvis også spørgsmålet 
om hvad politisk kultur betyder for definitionen af ”legitime” aktører i den 
offentlige debat. Særligt interessant er det i denne sammenhæng hvilken 
status eksempelvis Europa-Parlamentet som følge heraf har fået i den 
italienske og danske debat. 

I diskussionen af mediernes rolle i relation til genstandsfeltet er det i øvrigt 
værd at notere sig at der i denne sammenhæng er både et kvantitativt aspekt, 
altså mængden af information og den plads EU får, og et kvalitativt aspekt, 
altså tonen i analyser og kommentarer. Disse to aspekter hænger sammen 
med det man kan kalde mediernes screening af emner.  
Som Pombeni påpeger (2006:11), er et af de forhold man må være særlig 
opmærksom på i analyser af kommunikation i massemedier som aviser præcis 
denne screening af emner og aktører, der foregår på grundlag af de antagelser 
de ansvarshavende på de forskellige medier måtte have vedrørende det deres 
læsere ønsker. Jeg finder det relevant her kort at gøre opmærksom på de 
forhold som Pombeni (2006) påpeger og som i relation til det europæiske 
spørgsmål får en særlig drejning. 
Eksempelvis er det velkendt at der er en vis skepsis i relation til folks evne til 
at blive grebet af emner der er og/eller betragtes som værende af en abstrakt 
karakter. Her kunne man som modargument påpege, at mange af de emner 
der hen ad vejen er blevet taget op, faktisk er eller har været ”abstraktioner” 
som har grebet de ansvarshavende på et medie hvorefter de så har monteret 
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og præsenteret dem på en appetitvækkende måde der gør identifikation mulig. 
Men når vi taler om Europa så er dette sket meget sjældent7; for det meste 
har det været når man kunne kaste sig over et givent emne fra et euroskeptisk 
eller et proeuropæisk synspunkt.  
Et oplagt italiensk eksempel er, hvordan Euroen blev modtaget i Italien med en 
helt overdreven entusiasme og som en kæmpe præstation, der ville ændre alt. 
Sidenhen er Euroen med samme grad af overdrivelse blevet angrebet og gjort 
skyldig i snart sagt alle de finansielle problemer Italien har oplevet siden 
Euroens indførsel. 
Et andet problem der gør det svært at fange offentlighedens opmærksomhed, 
er det manglende følelsesmæssige aspekt i det europæiske spørgsmål. Det er 
det samme dilemma samtidens politik som sådan står overfor: balancegangen 
mellem et behov for drama og skuespil på den ene side og for en vis seriøsitet 
på den anden. Denne seriøsitet opfattes dog ofte på en måde som har en 
tendens til at gå i retning af at blive kedsommelig. Eller rettere sagt, i retning 
af en debat der kun involverer de allerede indviede. Og her må det siges, som 
Pombeni (2006) også påpeger det, at der lader til at være ganske særligt få 
indviede i det europæiske spørgsmål og at de generelt er begrænsede til 
særlige typer: jurister og andre eksperter, der beskæftiger sig med den 
europæiske lovgivning, færre politologer, der interesserer sig inderligt for det 
der sker i de fælleseuropæiske institutioner og sidst, men ikke mindst, endnu 
færre politikere, der har Bruxelles som centrum for deres aktiviteter. Aktørerne 
i de økonomiske sektorer, der jo dog er ganske relevante og kan siges at have 
et helt naturligt referencepunkt i Europa, lader desuden ofte til at have et 
globalt markedsperspektiv, snarere end at have specifikt fokus på europæiske 
spørgsmål. 

Jeg vil altså tilslutte mig Pombeni i hans vurdering (2006:11) af, at det ikke 
giver mening at beskylde medierne og alene give dem alene skylden for den 
meget begrænsede opmærksomhed det europæiske spørgsmål får. Efter min 
mening må det i denne forstand snarere skyldes, at der mangler en gruppe af 
aktører eller en elite om man vil, som tager problemet på sig og som slår på 
tromme for at udvide den før nævnte indskrænkede cirkel af indviede8.  

Men at jeg ikke mener det er rigtigt, når pressen ofte angribes som 
hovedansvarlig for hvor meget eller hvordan EU diskuteres i den offentlige 

                                                            
7Et godt (og sjældent) eksempel på en sådan fremgang er P4 Midt & Vests tema: ”Midt‐ og Vestjysk hverdag i EU”, 
hvor man præsenteres for eksempler på den betydning  EU har ”i det nære” 
http://www.dr.dk/Regioner/Vest/Tema/EU/20090119130224.htm 
8 Også Pedersen (2006:121) påpeger at ”der er et stort behov for europæiske kultur‐entrepenører, som formår at 
synliggøre og syntetisere den europæiske kultur”.  



20 

 

debat, er dog et synspunkt, der nuanceres en anelse ved netop at påpege, at 
også pressen er en del af en national politisk kultur, som den ikke altid er sig 
bevidst. Og, som vi skal se i kapitel 3, kan politisk kultur siges at have 
konservative aspekter. Dette er interessant i relation til pressens rolle idet 
dette konservative anstrøg også har betydning i forhold til behovet for eller 
opmærksomheden på at inddrage de fælleseuropæiske institutioner i den 
nationale offentlige debat.  

Efter således at have understreget mediernes rolle i den offentlige debat, som 
er central, men i denne sammenhæng betragtet som et udslag af politisk 
kultur, vil jeg nu vende tilbage til hovedsporet og fortsætte med det teoretiske 
grundlag for min undersøgelse.  
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3. Politisk kultur som omdiskuteret teoretisk begreb 
og anvendelsen i dette speciale 

Politisk kultur har siden antikken været et omdiskuteret emne9. Men det er 
faktisk kun siden 1960’erne at man systematisk har forsøgt at afdække den 
betydning kultur har for det politiske liv.  

The Civic Culture fra 1963 af Almond og Verba må betragtes som et 
grundlæggende og uomgåeligt værk inden for feltet. Heri foretog Almond og 
Verba en komparativ analyse af Politisk Kultur i fem lande. 
Brugen af begrebet til at beskrive nationer (og altså ikke partiideologiske eller 
andre sociale undergrupper i et samfund) er dog sidenhen blevet kritiseret for 
at føre til definitioner af politisk kultur der risikerer at være alt for inklusive og 
således bliver for generaliserende til reelt at være brugbare (Ruth Lane, 1992). 
Det er en kritik, der lader til at have haft en særlig relevans for studier af 
Italien10: Ganske mange af de analyser af politisk kultur i Italien jeg er stødt 
på i min afsøgning af emnet, har således ikke haft et nationalt fokus, men har 
været studier af det man henholdsvis har betegnet som en katolsk politisk 
kultur overfor en kommunistisk politisk kultur eller som regionalt baserede 
politiske kulturer. Studier af politisk kultur i Italien har altså haft en tendens til 
ikke at anskue begrebet som et nationalt fænomen. Således finder jeg det 
relevant at argumentere for min opfattelse af, at det er mest rigtigt at anse 
politisk kultur som et begreb, der hører hjemme i beskrivelsen af hele 
nationer, og ikke af dele heraf. 

Først og fremmest vil jeg mene, at, i forhold til denne afhandlings specifikke 
genstandsfelt, vil det nationale aspekt være et naturligt fokus, fordi de 
grundlæggende træk i de nationale politiske traditioner har stor indflydelse på, 
hvordan man debatterer politik. Dette betyder, at der naturligvis også følger 
konsekvenser for synet på EU og for hvordan de europæiske institutioner 
betragtes og debatteres i de enkelte medlemsstater. Deres rolle i den 
offentlige debat er altså kontekstafhængig, hvilket betyder, at den er afhængig 
af hvilken national kontekst vi ser på. Den nationale offentlige debat afhænger 
altså af den nationale politiske kultur.  

 

                                                            
9 En beskrivelse heraf ser man eksempelvis i Almond (1989), der blandt andet kommer ind på karakteriseringer af 
assyrerne, babylonerne, spartanerne og andre antikke folkeslags politiske karakterer, samt passagen i Bibelen hvor 
Jakob beskriver den skæbne hver af hans 12 børns slægter (Israels 12 stammer) ville få. Alt dette betegner Almond 
som beskrivelser af politiske kulturer. 
10 Dette påpeges eksempelvis i Melotti (2006). 
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Mere generelt, finder jeg det her relevant at henvise til, hvordan den nationale 
dimension i begrebet politisk kultur er blevet beskrevet af Moltchanova (2007). 
I Nationhood and Political Culture har hun argumenteret for, at politisk kultur 
kan anses som en grundsten i definitionen af, hvad en nation er. Min opfattelse 
af politisk kultur læner sig desuden op af Laitin (Laitin og Wildawsky 
1988:589-590) og hans påstand om, at politisk kultur ikke primært er kilde til 
”værdier, der skal bevares” - der er sjældent fuld konsensus om værdier i en 
politisk kultur, hvilket efter denne opfattelse er dét, der afspejles i de politiske 
skel – men snarere til ”emner, der bør debatteres”. Jeg vil altså mene, at den 
politiske kultur først og fremmest bidrager til definitionen af, hvad der er 
relevant at diskutere11.  
Således vil jeg ud fra dette synspunkt argumentere for at de splittelser der er 
blevet fortolket som udtryk for, at der i Italien eksisterer flere politiske 
kulturer, i realiteten blot er udtryk for en italiensk politisk kultur der anser 
spørgsmålet om religionens rolle og om de regionale forskelle, som emner der 
er relevante kilder til politiske uenigheder.  

For endeligt at løse op for problemet med politisk kultur som nationalt 
spørgsmål, finder jeg det i øvrigt nyttigt at henvise til Brian Girvin (1989).  
Han har, som det også refereres i Street (1994:103), yderligere udspecificeret 
definitionen af politisk kultur ved at identificere tre niveauer: makro-, meso- 
og mikroniveau. Makroniveauet refererer til de symboler og værdier der 
definerer kollektiviteten, typisk nationalstaten – disse er normalt ikke til debat. 
Reglerne for hvordan kollektiviteten skal indrette sig, udgør mesoniveauet. Her 
er der bedre plads til diskussioner, da værdier og antagelser på mesoniveau 
kan blive objekter i den politiske kamp. Herunder igen findes mikroniveauet, 
som er den ”normale politik”. Jeg vil opfatte makro-, meso- og mikroniveau 
som ”kinesiske æsker” i et lands samlede politiske kultur. Jeg anskuer altså 
denne inddeling således, at de skel der er i et lands politiske kultur på 
mesoniveau definerer den måde man vil argumentere og diskutere på i den 
politiske debat på mikroniveauet. I tråd hermed, foregår diskussionen af 
hvordan kollektiviteten skal indrette sig, indenfor indenfor rammerne af 
makroniveauet, altså nationalstaten. Hvert af de tre niveauer ses som 
grundlaget for former for identitet og værdisæt og i de forskellige definitioner 
og opfattelser af politisk kultur, vil der være en forskellig vægtning af hvert af 
de tre niveauer. Her vil jeg fokusere på den politiske kulturs mesoniveau. 
 

                                                            
11 Ifølge denne opfattelse vil det fokus jeg har valgt i dette speciale i sig selv indikere, at den politiske kultur jeg selv 
tilhører ser EU‐Domstolens og Europa‐Parlamentets rolle som et relevant diskussionsspørgsmål der er kilde til 
betydelig intern politisk splittelse  
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Fig. 3.1. Politisk kulturs tre niveauer: 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen bearbejdning af Girvins tre niveauer i politisk kultur 

 
I litteraturen har der været en langstrakt debat og mange forskellige 
fortolkninger af, hvad man egentligt skal forstå ved politisk kultur og hvad 
begrebet kan bruges til.  
Således er det for eksempel forskelligt om politisk kultur opfattes som en 
uafhængig eller afhængig variabel. Street (1994:100) syntetiserer denne 
diskussion således: Almond og Verba betragtede politisk kultur som en 
uafhængig variabel og altså som årsag til politiske systemer og handlinger. 
Pateman (1989:66-67) og Barry (1978:51-51) argumenterede dog senere for, 
at begrebet tværtimod måtte anses som en afhængig variabel: politisk kultur 
var altså ikke årsagen til, men effekten af politiske processer. Denne 
sidstnævnte fortolkning af politisk kultur som en afhængig variabel er helt 
central for min undersøgelse. Det er nemlig kun muligt teoretisk at kunne 
typebestemme politisk kultur i relation til forskellige parametre i den politiske 
proces, hvis man betragter politisk kultur som effekten af politiske processer. 
Således betragter jeg som nævnt i kapitel 1.4 politisk kultur som en afhængig 
variabel i denne specifikke sammenhæng. 

Med fare for at løbe lige lukt ind i gabet på en teoretisk uklarhed som 
undersøgelser inden for dette felt før mig er blevet hårdt angrebet for, nemlig 
at skifte de afhængige variable ud i løbet af analysen (Formisano 2001:403), 
vil jeg dog påstå, at spørgsmålet om hvorvidt politisk kultur kan defineres som 
en uafhængig eller afhængig variabel præcist i denne afhandlings 
sammenhæng til en vis grad rent faktisk kan siges at være kontekstafhængigt. 
Dermed mener jeg, at det afhænger af hvilket primært fokus man anlægger. 
Når jeg foretager min teoretiske diskussion af hvilke typer politisk kultur man 

MAKRONIVEAU:                                                           

 

 

 

 

 

DEFINITION AF KOLLEKTIVITETEN

Mesoniveau: 

 

             

        Regler for hvordan kollektiviteten skal indrette sig 

mikroniveau: den ”almindelige politik” 
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finder i Italien og Damark gør jeg det således gennem analyser af den politiske 
proces. I denne sammenhæng anskuer jeg således politisk kultur som en 
afhængig variabel – et produkt af de politiske processer.  Når jeg derimod har 
fokus på at analysere forskellene vedrørende de europæiske institutioners rolle 
i den offentlige debat i Italien og Danmark betragter jeg politisk kultur som en 
uafhængig og forklarende variabel – en variabel der altså påvirker de politiske 
processer. Dette skyldes, at den politiske kultur, der i Italien og Danmark 
gennem tiden har dannet sig på grundlag af fælles erfaringer, udgør en faktor 
der i tid går forud for enhver tanke om at skulle tage EU og de 
fælleseuropæiske institutioner med i den offentlige politiske debat. Derfor vil 
jeg – helt konkret - med henblik på besvarelsen af problemformulerigens 
spørgsmål 1) betragte politisk kultur som en afhængig variabel, mens jeg i 
besvarelsen af spørgsmål 2) vil betragte det som en uafhængig variabel.  

At jeg mener, det er forsvarligt at ”vove pelsen” på denne måde kan også ses i 
lyset af Street (1994) og hans opsummering af debatten om hvad politisk 
kultur overhovedet kan forklare:  

There are, in short, two linked lines of attack on political culture’s 
explanatory usefulness. First, it may be an effect rather than a cause of 
political processes; and secondly, insofar as it has a significant role, it is to 
serve pre-existing social and political interests. 
(Street 1994:100-101).  

Det sidste udsagn om dette (i kapitel 2 antydede) konservative aspekt i politisk 
kultur passer efter min mening som hånd i handske med diskussionen om de 
nationale og europæiske aspekter i den offentlige debat. De nationale aspekter 
må uden tvivl kunne betegnes som ”forudgående sociale og politiske 
interesser”. Dermed er Streets beskrivelse af problemet ved politisk kultur som 
teoretisk kategori paradoksalt nok med til at belyse, at det er et begreb, som i 
den ganske særlige kontekst der udgøres af det europæiske politiske systems 
bidrag til nationale debatter, måske kan siges at have en særlig berettigelse. 

Jeg har allerede nævnt i kapitel 1.4 at jeg i min definition af begrebet vil låne 
fra Elkins og Simeon (1979: 127-128) og altså sige, at en politisk kultur 
ganske enkelt består af medborgernes antagelser om den politiske verden. 
Disse antagelser definerer hvad der er muligt, identificerer de problemer man 
vurderer som relevante og etablerer det udbud af alternativer som en 
befolkningsgruppes medlemmer kan vælge imellem. Dette betyder altså, at 
politisk kultur betegner en tankegang eller et ’mind set’ og at denne begrænser 
opmærksomheden. Med andre ord vil det enkelte individ, på baggrund af sin 
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politiske kultur, ikke overveje hele den fulde vifte af alternative 
handlemønstre, problemer og løsninger der er logisk mulige. Den politiske 
kultur giver nemlig en særlig disposition til fordel for en række alternativer. 
Dette betyder naturligvis også, at andre alternativer får lidt eller ingen 
opmærksomhed i en given kultur. De fleste medlemmer af en hvilken som 
helst politisk kultur vil tage en særlig handlemåde for givet eller kun overveje 
få alternativer til den. At vi på den måde rent faktisk kun vælger mellem et 
allerede begrænset sæt af alternativer, vil for de fleste af os ikke være noget, 
vi er bevidste om. Dette skyldes at vi sjældent møder individer der tager helt 
andre antagelser for givet (Elkins og Simeon (1979:128).  

Denne beskrivelse af politisk kultur finder jeg det særligt relevant at tage 
udgangspunkt i, i min undersøgelse af hvilken rolle politisk kultur spiller i 
relation til EU’s stilling i de nationale offentlige debatter. I forhold til den 
nationale politiske kultur er EU og de individer der repræsenterer de 
europæiske institutioner, jo noget der kan defineres som noget 
udefrakommende, eller en ”outsider”: 

If a person acts on the assumptions which are widely shared in his 
collectivity, he will ”pass” as a legitimate political actor. An ”outsider” who 
holds quite different views on the nature of the political game, on proper 
modes of conduct, and on goals and strategies will be identifiable as 
deviant; he will not ”pass”.  
(Elkins og Simeon, 1979:127-128). 

Således arbejder jeg her ud fra en antagelse om, at repræsentanter for EU-
systemet og Europa-Parlamentet som et konkret eksempel, har svært ved at 
komme til orde i den nationale debat på egne præmisser og som legitime 
politiske aktører, fordi de agerer ud fra anderledes præmisser end de der ellers 
er normen. Hvor meget og hvordan de ovennævnte outsidere kommer til orde i 
de nationale debatter varier fra land til land. Og da præmissen for denne 
afhandling er en forventning om, at disse forskelle relaterer til forskellige typer 
af politiske kulturer vil mit forsøg på at kaste lys over de mekanismer der 
ligger til grund herfor, som nævnt bygge på det forslag til typologisering af 
politiske kulturer som jeg i det følgende vil udarbejde. 
 

3.1 Typer af politisk kultur: et kontinuum fra Åbne Politiske Kulturer til 
Lukkede Politiske Kulturer 

I The Civic Culture (1989a) typologiserede Almond og Verba på baggrund af 
graden af deltagelse i politik blandt fem landes borgere, den politiske kultur i 
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disse fem lande på en skala, der gik fra Parochial Cultures, hvor befolkningen 
ikke orienterer sig imod eller anstrenger sig for at påvirke ”politiske objekter”, 
over Subject Cultures, hvor der er et minimum af involvering fra befolkningens 
side, til Participatory Cultures, hvor befolkningen orienterer sig relativt meget 
imod politik og er meget aktiv.  

Parallelt hermed vil jeg også her søge at placere politisk kultur i Italien og 
Danmark i forhold til hinanden på en skala, som jeg dog vil udarbejde på 
baggrund af udvalgte parametre fra den politiske proces. Skalaen vil som 
nævnt gå fra Åbne Politiske Kulturer til Lukkede Politiske Kulturer.  

Betegnelserne åben og lukket benytter Moltchanova (2007:263) i sin 
beskrivelse af nationer og national karakter og jeg finder det naturligt at lade 
mig inspirere heraf og dermed bruge de samme betegnelser til min 
klassificering af de politiske kulturer. Dette skyldes at min tilgang til politisk 
kultur som et nationalt fænomen delvist bygger på Moltchanovas 
sammenkædning af begreberne nation og politisk kultur - en sammenkædning 
der er baseret på en opfattelse af politisk kultur som et grundelement i 
definitionen af nationer.  

Elkins og Simeon(1979) beskriver indholdet i politiske kulturer således:  

The range of assumptions or unconscious premises coexisting within a 
culture may be extremely narrow, highly consistent, and strongly 
interrelated – as might characterize a traditional, relatively isolated tribe. 
Or, the culture may encompass a very wide range of contrasting views, 
not necessarily consistent or compatible, perhaps not even interrelated, 
but rather divided into ”water-tight compartments” as may be the case 
with socalled consociational democracies.  
(Elkins og Simeon, 1979:128). 

Denne beskrivelse finder jeg også ganske brugbar til karakteriseringen af den 
skala jeg her vil udarbejde. De elementer der kendetegner ”den traditionelle, 
relativt isolerede stamme” - smalt definerede, meget sammenfaldende og 
forbundne antagelser i den politiske kultur - falder således sammen med det 
jeg vil definere som kendetegnende for en Lukket Politisk Kultur. Ligeledes vil 
de elementer der ifølge Elkins og Simeon betegner det konsociative demokrati 
- en bred vifte af modsætningsfyldte synspunkter, der ikke nødvendigvis er 
sammenfaldende eller kompatible og måske endda ikke engang er forbundne 
med hinanden, men derimod adskilte af vandtætte skodder - være elementer, 
der kan indgå i beskrivelsen af det jeg her vil betegne som Åbne Politiske 
Kulturer. 
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Parallelt med at Moltchanova (2007:263) kategoriserer nationer og national 
karakter som ”åbne” eller ”lukkede” alt efter om de er villige til at acceptere 
immigranter som medborgere på lige fod eller ej12, skulle min placering af 
politiske kulturer i Italien og Danmark på skalaen Åbne Politiske Kulturer – 
Lukkede Politiske Kulturer gerne afspejle i hvilken grad man lader til at 
acceptere de europæiske institutioners ”immigration” ind i det nationale 
politiske system. Hermed mener jeg i hvilken grad de fælleseuropæiske 
institutioner behandles på lige fod med de nationale i den offentlige debat. 

 

3.2 Operationalisering af tre parametre 
til teoretisk analyse af politisk kultur 

Jeg vil benytte politisk kultur som en forklarende variabel i relation til den 
stilling EU-Domstolen og Europa-Parlamentet har i den offentlige debat i Italien 
og Danmark.  
I den forbindelse er det vigtigt at identificere, hvad det er ved de enheder man 
vil sammenstille, der kan forbindes med, at der fremkommer forskellige 
antagelser om den politiske verden, og altså forskellige politiske kulturer 
(Elkins og Simeon, 1979:129).  
I min analyse vil jeg som nævnt i kapitel 1.4. fokusere på de følgende tre 
parametre i den demokratiske politiske proces med henblik på en teoretisk 
karakterisering af den politiske kultur i Italien og Danmark på skalaen Åbne 
Politiske Kulturer – Lukkede Politiske Kulturer. 

 

1) Formelle elementer og institutioner i den politiske proces:  

Her vil jeg se på de nationale parlamenters status i det nationale politiske 
system og de dertil knyttede demokratiopfattelser.  
Diskussionen af opfattelsen af parlamentets suverænitet vil være baseret på 
dikotomien mellem konstitutionelt demokrati og flertalsdemokrati (Dworkin, 
1996). I mit forslag til teoretisk typebestemmelse af politiske kulturer vil 
denne første variabel altså også være dikotomiseret mellem konstitutionelt 
demokrati og flertalsdemokrati.  
I forbindelse med spørgsmålet om dette parameters betydning for den politiske 
kulturs karakter, vil jeg argumentere for at konstitutionelle demokratier i 
forhold til flertalsdemokratier vil være prægede af relativt Åbne Politiske 
                                                            
12 Også Skidmore‐Hess (2003) laver denne kobling, som jeg her argumenterer for. Ifølge hans analyse må Danmark i 
øvrigt betegnes som Lukket både som type nationalitet og politisk kultur. 
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Kulturer, hvorimod flertalsdemokratiet trækker i retning af mere Lukkede 
Politiske Kulturer – dette illustreres i nedenstående skema 1. 
 
 
Skema 1. Konstitutionelt demokrati- Flertalsdemokrati: 1. parameter i relation 
til politiske kulturers karakter  

Åbne Politiske Kulturer Lukkede Politiske Kulturer 

Konstitutionelt demokrati  Flertalsdemokrati 

 

Jeg forventer ovenstående sammenhæng mellem dette første parameter og 
politiske kulturers karakter på baggrund af en betragtning om, at en tradition 
for parlamentarisk suverænitet går direkte imod at andre institutioner end det 
nationale parlament kan få det sidste ord om lovgivningen. Udover, at denne 
tradition giver sig udtryk i et fravær af nationale kontrolinstanser, fx vetoret 
hos statsoverhovedet eller en forfatningsdomstol, forventer jeg, at der heraf 
også følger en højere grad af skepsis overfor internationale institutioner som 
Europa-Parlamentet eller udefrakommende kontrolinstanser som eksempelvis 
EU-Domstolen, når disse har direkte indflydelse på lovgivningen.  
 

2) Demokratityper og den politiske proces:  

På analysens andet stadie vil jeg som nævnt tage udgangspunkt i en 
bearbejdning af Lijpharts (1999) skelnen mellem to demokratityper: 
konsensusdemokratiet og det majoritære demokrati. Jeg vil argumentere for at 
disse to demokratityper genfindes indenfor rammerne af både det 
konstitutionelle demokrati og i flertalsdemokratiet13

. Med henblik på mit forslag 
til kategorisering af politiske kulturer, finder jeg det særligt relevant at se 
nærmere på graden af pluralisme eller centralisering i disse to demokratityper.  
På baggrund af betragtninger om hvilken betydning fænomenet kulturel 
konsonans har14 og Lijpharts (1999) egne analyser, der påpeger at EU 

                                                            
13 Således vil jeg mene at Sverige kan betragtes som en konsensusdemokratisk variant af flertalsdemokratiet, mens 
England kan siges at være en majoritær variant af flertalsdemokratiet. Det konstitutionelle demokratis majoritære 
variant kan tilsvarende genfindes i Frankrig mens Tyskland kan siges at udgøre den konsensusdemokratiske variant af 
det konstitutionelle demokrati. 
14 Forskningen har påvist at ’kulturel konsonans’ kan have stor betydning. Dette er eksempelvis blevet tydeliggjort af Li 
Bennich‐Björkmans(2007) undersøgelse af estiske borgeres værdier. I det pågældende studie sammenlignedes estere 
(opvokset i 1920’erne og 1930’erne) som forlod deres hjemland i løbet af Anden Verdenskrig og slog sig ned så 
forskellige steder som Sverige og Canada med estere der blev i det Estland der i mellemtiden var kommet under 
sovjetisk dominans. Undersøgelsen fokuserer på hvad der sker med det verdenssyn et individ er blevet opdraget og 
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karakteriseres ved klare konsensusdemokratiske elementer, vil jeg 
argumentere for at konsensusdemokratier har nemmere ved at passe ind i et 
politisk system som det der har udviklet sig i EU. Derfor vil jeg mene, at 
konsensuelle elementer i demokratiet i denne sammenhæng kan siges at 
trække i retning af relativt Åbne Politiske Kulturer, mens majoritære elementer 
forbindes med relativt Lukkede Politiske Kulturer.  
Jeg mener dog, at hvor åben eller lukket en politisk kultur der vil være tale 
om, i høj grad også afhænger af hvorvidt der er tale om en pluralistisk eller 
centraliseret variant af Lijpharts to demokratityper. Jeg vil således 
argumentere for at de pluralistiske varianter af Lijpharts to demokratityper vil 
indikere mere åbne politiske kulturer end de centraliserede varianter af samme 
demokratityper. I mit forslag til typebestemmelse af politisk kultur vil dette 
andet diskuterede parameter – demokratityper - således udgøres af en skala, 
der går fra det pluralistiske konsensusdemokrati som indikator på de mest 
Åbne Politiske Kulturer, via pluralistiske majoritære demokratier til 
centraliserede konsensusdemokratier over centraliserede majoritære 
demokratier som indikator på de mest Lukkede Politiske Kulturer15. Som det vil 
fremgå af analysen i kapitel 4.2. vil jeg på baggrund af definitionen af Italiens 
og Danmarks demokratityper vil jeg kun betragte det i skema 2 illustrerede 
udsnit af skalaen: 
  
Skema 2. Pluralistisk majoritært demokrati – Centraliseret konsensus 
demokrati: 2. parameter i relation til politiske kulturers karakter  

Åbne Politiske Kulturer Lukkede Politiske Kulturer 

Pluralistiske majoritære  

demokratier  

Centraliserede konsensus- 

 demokratier 

                                                                                                                                                                                                     
socialiseret ind i, når vedkommende senere hen må manøvrere inden for rammerne af politiske og sociale 
institutioner der er anderledes end de der spillede en rolle i socialiseringsprocessen. Der er altså tale om et studie af 
hvad der sker på individniveau i mødet mellem to politiske kulturer. Og det er her at den såkaldte ’kulturelle 
konsonans’, eller overensstemmelsen mellem de to forskellige systemer, bliver vigtig: Hvis individet opfatter det som 
om der er en høj grad af korrespondance mellem den tidligere socialiserede kontekst og de nye institutionelle 
rammer, vil personens ’kulturelle respons’ gå i retning af støtte til det nye system (da genkendelsens glæde giver en 
vis sikkerhed og tryghed). Hvis individet derimod opfatter det som om der er en lav grad af overensstemmelse, da vil 
vedkommende sandsynligvis have en kulturelt betinget reaktion der går i retning af afstandstagen fra det nye system, 
hvis ikke ligefrem fremmedgørelse. Efter længere tid kan svaret ende med at blive en tilbagetrækning fra det større og 
”fremmede” samfund til fordel for kun at indgå i sociale relationer i en mindre verden, bestående af familien, 
nabolaget eller landsbyen. 
15 Dette er også i overensstemmelse med Pedersen (2006:129), der fastslår at det er sværere for de mere 
centraliserede majoritære demokratier at finde sig til rette med EU‐medlemsskabet end det er for de mere 
pluraliserede konsensusdemokratier.  
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Forventningen om den ovenstående sammenhæng mellem dette andet 
parameter og politiske kulturers karakter bygger jeg på følgende 
betragtninger: Hvor der måtte være tale om en tradition for centralisering af 
de politiske processer vil der også være en højere grad af koordinering af 
samfundets forskellige interesser. Hvis et sådant politisk system indgår i et 
internationalt samarbejde, vil det således være en langt større udfordring at 
bibeholde de traditionelle konventioner for politiske beslutninger end man vil 
se det i et politisk system hvor der traditionelt er tale om en mere pluraliseret 
og dermed mindre koordineret politisk proces. Da tryk som bekendt avler 
modtryk vil jeg altså argumentere for, at centralisering i den politiske proces 
vil trække i retning af relativt Lukkede Politiske Kulturer, mens pluralisme vil 
være et element der forbinder sig til mere Åbne Politiske Kulturer. 
 

3) Relationen mellem den politiske klasse og resten af befolkningen: 

Den teoretiske analyse vil slutteligt berøre en diskussion af den bredere 
befolknings rolle i den politiske proces i forhold til spørgsmålet om 
deltagelsesdemokrati (Lord, 2001).  
I mit forslag til kategorisering af politiske kulturer vil dette tredje parameter 
være dikotomiseret mellem Begrænset Deltagelsesdemokrati og Effektivt 
Deltagelsesdemokrati (Held, 1993).  
En deltagelsesdemokratisk opfattelse af hvordan kollektiviteten skal indrette 
sig, lægger stor vægt på, at beslutninger træffes så tæt på borgerne som 
muligt. Her skal borgerne i høj grad deltage i organiseringen af såvel det civile 
samfunds organisationer som i det lokale demokrati. Således vil jeg mene det 
er forventelig at et Effektivt deltagelsesdemokrati vil være tilknyttet relativt 
Lukkede Politiske Kulturer, mens et mere Begrænset deltagelsesdemokrati vil 
knytte sig til relativt Åbne Politiske Kulturer – denne sammenhæng illustreres i 
skema 3. 
 
Skema 3. Begrænset deltagelsesdemokrati - Effektivt deltagelsesdemokrati: 3. 
parameter i relation til politiske kulturers karakter 

Åbne Politiske Kulturer Lukkede Politiske Kulturer 

Begrænset  

deltagelsesdemokrati  

Effektivt  

deltagelsesdemokrati  
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Med henblik på at finde indikationer på politiske kulturers karakter kan en 
komparativ analyse af politiske processer naturligvis tage udgangspunkt i 
mange forskellige aspekter. Således påstår jeg ikke, at der kun er tre - og kun 
de af mig udvalgte tre - vinkler til analyser af den politiske proces. Men 
snarere at der mindst er disse tre parametre, som jeg anser for at være 
særligt relevante når endemålet med analysen er som her at klassificere 
politisk kultur i Italien og Danmark. Som nævnt i kapitel 1.4 relaterer disse tre 
parametre til de tre elementer i den politiske kultur.  

Med udgangspunkt i komparative vurderinger af de her valgte tre parametre 
vil jeg søge at besvare problemformuleringens underspørgsmål 1) - Hvilke 
typer af politisk kultur finder man i Italien og Danmark og hvordan kan de 
karakteriseres i forhold til hinanden? - og i det følgende placere de politiske 
kulturer i Italien og Danmark i forhold til hinanden på skalaen Åbne Politiske 
Kulturer - Lukkede Politiske Kulturer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

4. Komparativ teoretisk analyse af typer af politisk kultur 
i Italien og Danmark 

4.1 Om demokratiopfattelser og politisk kultur 

I dette afsnit vil jeg beskæftige mig med synet på parlamentets stilling i 
demokratiet i Italien og Danmark. Dette spørgsmål vedrører det klassiske 
magtdelingsprincip16 og altså forholdet mellem den lovgivende magt og de 
andre to magter: den udøvende og den dømmende magt.  

I bund og grund handler det også om følgende spørgsmål: Har flertallet i et 
demokrati altid ret? Den amerikanske retsfilosof Ronald Dworkin (1996) 
skelner mellem to demokratityper, der på sin vis hænger sammen med 
hvordan dette spørgsmål besvares: 1) flertalsdemokratiet, hvor 
lovgivningsmagten opfattes som den mest autentiske repræsentation af det 
suveræne folks vilje, og 2) det konstitutionelle demokrati, hvor domstolene 
overvåger lovgivningsmagten (Wind, 2008:10). Det forstås, at 
flertalsdemokratiet bygger på en antagelse om, at flertallet altid har ret. 
Derimod afspejler det konstitutionelle demokrati et behov for at sikre en 
kontrol af flertallets beslutninger, idet det - som regel på baggrund af 
konkrete, historiske erfaringer - antages at også flertallet til tider kan tage fejl.  

Det kan med det samme siges at Italien og Danmark her falder klart og 
tydeligt i hver sin kategori. Italien kan således betegnes som et konstitutionelt 
demokrati og Danmark som et flertalsdemokrati, hvilket illustreres i skema 
4.1. 
 
Skema 4.1. Relative placeringer af Italien og Danmark i forhold til 1. 
parameter (konstitutionelt demokrati- flertalsdemokrati) 

Åbne Politiske Kulturer Lukkede Politiske Kulturer 

Konstitutionelt demokrati  Flertalsdemokrati 

  

Det danske flertalsdemokrati har rødder tilbage til enevælden og er blevet 
formet af den måde hvorpå Danmark langsomt – og uden større revolutioner – 
er gået fra enevælde til folkestyre. Mange historikere har således peget på, at 
Danmark kun i meget begrænset omfang har bekendt sig til den 

                                                            
16 Med magtdeling forstås den måde, hvorpå suveræniteten – den højeste beslutningsmyndighed i en politisk enhed – 
kan opdeles eller artikuleres (Baron og  Herslund, 2011:40). 

Italien  Danmark



33 

 

Montesquieu’ske magtdelingslære. I Danmark er holdningen, at står der et 
flertal bag et lovforslag, bør ingen være ”over eller ved siden af Folketinget”, 
heller ikke domstolene – hvad enten de er nationale eller internationale. 
Lovgivningsmagten sættes rent faktisk nærmest lig med selve demokratiet og 
som Marlene Wind (2008:10) udtrykker det, anses domstolsprøvelse faktisk 
som direkte illegitimt da dommere jo ikke er folkevalgte og kun demokratisk 
valgte politikere, kan repræsentere folkeviljen. 

Dette afspejler en udvikling der har båret hen imod at legitimitet ses som 
synonym med folkelig anerkendelse og at Folketinget som følge heraf nærmest 
er blevet en suveræn statsmagt i sig selv:  

’Folket’, forstået som det demokratisk valgte flertal i parlamentet, 
opfattes (…) som den instans, der har den klareste demokratiske 
legitimation, og dermed som selve symbolet på den demokratiske styreform 
(Kelstrup et al., 2008:200). 

 
Den folkelige anerkendelse er da også retteligt at betragte som kilden til 
legitimitet i et demokrati. Jf. Irene Baron og Michael Herslunds (2011:42) 
analyse af legitimitet i de tre klassiske styreformer er der i de andre to 
traditionelt antagne styreformer, monarki og aristokrati, andre kilder til 
legitimitet: henholdsvis tilhørsforhold eller slægtskab i et monarki og 
kvalifikationer der gør én til medlem af den herskende klasse i aristokratiet.  
Anskuer man den danske forfatning som en blanding af disse tre styreformer – 
monarki, repræsenteret ved landets regent; aristokrati, repræsenteret ved 
landets domstole og demokrati, repræsenteret ved landets parlament – da ses 
det ganske tydeligt at de forskellige dele i magtapparatet i realiteten kan siges 
at have forskellige legitimeringsgrundlag. Lægges der dog fortrinsvist vægt på 
den folkelige anerkendelse som den centrale forståelse af legitimitet, vil der – 
som Baron og Herslund (2011:42) også påpeger – i højere grad som i 
Danmark kunne stilles spørgsmålstegn ved legitimiteten i en domstolsprøvelse 
af lovgivning der er vedtaget af de folkevalgte politikere. 

Alt dette medfører, at den dømmende magt opfattes som underordnet 
lovgivningsmagten og at der i Danmark er en overbevisning om, at man kan 
og bør skelne mellem det retlige og det normative. Ifølge Kelstrup (2008:199-
202) er det på denne baggrund, at det kommer bag på politikerne og den 
brede offentlighed i Danmark, at domstole kan spille en mere retsskabende 
rolle i et demokrati, og at en aktiv domstol – sandsynligvis - er et vilkår man 
må acceptere hvis man fortsat ønsker at være en del af det europæiske 
samarbejde.  
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Marlene Wind (2006:6) argumenterer derudover for, at hovedproblemet for 
danskerne i det europæiske samarbejde er de, for dem, i bund og grund 
ukendte fænomener som den europæiske ”vægtning af domstolsbeskyttede 
værdier og rettigheder”, og ”klare ’checks and balances’ mellem den 
udøvende, dømmende og lovgivende magt, som samarbejdet altid har hvilet 
på”. 

Princippet om ’checks and balances’ giver den dømmende magt vide beføjelser 
til at prøve loves forfatningsmæssighed og stammer fra den amerikanske 
magtfordelingslære som udgør grundlaget for den anden demokratiopfattelse, 
nemlig det konstitutionelle demokrati (Baron & Herslund, 2011:46-47). Det 
konstitutionelle demokrati er således præget af en ganske anden opfattelse af 
domstolens rolle: selve det forhold at domstolene kan og skal kontrollere 
lovgivningsmagten er nemlig blevet kernen i den hertil svarende 
demokratiopfattelse som er gældende i Italien. Her har man siden Anden 
Verdenskrig netop har haft et konstitutionelt demokrati. Efter den 
altødelæggende krig og erfaringerne med tyve års fascisme var der opstået en 
vis skepsis over for den lovgivende magt og samtidig tvang amerikanerne 
Italien til - sammen med Tyskland - at vedtage en ny forfatning med 
vidtgående menneskerettigheder og minoritetsbeskyttelse, samt den nye 
forfatningsdomstol, Corte Costituzionale, der aktivt kunne overvåge 
parlamentets lovgivning (Wind, 2008:11).  

I Italien har forfatningen faktisk givet lovgivningsmagten en relativt stærk 
stilling overfor den udøvende magt. Men til gengæld har lokale myndigheder, 
de almindelige og de administrative domstole, forfatningsdomstolen og 
vælgerbefolkningen - der i henhold til den italienske forfatning har ret til at 
kræve en folkeafstemning om allerede vedtagen lovgivning -
forfatningsgaranterede og -beskyttede magtbeføjelser17.  
Som garanter for forfatningen har man desuden den italienske præsident og 
føromtalte forfatningsdomstol. Dette skyldes at man i udarbejdelsen af 
forfatningsteksten så disse som vigtige elementer i at begrænse den 
indflydelse et stærkt flertal i parlamentet kunne få, og at man har ment det 
var vigtigt at garantere disse institutioners uafhængighed.  

 

 

 

                                                            
17 Se eksempelvis gennemgangen i Baron & Herslund (2011:68‐69) eller i Hine (1993:150‐156). 
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4.2. Om demokratityper og politisk kultur 

Min videre analyse af demokratiopfattelser i Italien og Danmark vil tage 
udgangspunkt i en bearbejdning af Lijpharts skelnen mellem to 
demokratityper: det majoritære demokrati og konsensusdemokratiet.  
Inddelingen af demokratityperne foretages af Lijphart på basis af 10 
dikotomiserede variable, der vedrører graden af inklusivitet og som har til 
formål at klargøre om et lands demokrati tilhører den ene eller den anden art.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIJPHARTS 10 VARIABLE: 

 

Fem variable relaterer til det, Lijphart kalder dimensionen vedrørende ’den udøvende magt, samt valg‐ 

og partisystemet’ og fem relaterer til ’føderal /enhedsstat – dimensionen’ (Lijphart, 1999:3) 

De fem variable vedrørende ’den udøvende magt, samt valg‐ og partisystemet’: 

1) DEN UDØVENDE MAGT I ETPARTIFLERTALSKABINETTER (MAJORITÆRT DEMOKRATI (M)) VS. DEN 

UDØVENDE MAGT I BREDE FLERTALSREGERINGER (KONSENSUSDEMOKRATI (K));  

2) DEN UDØVENDE MAGT DOMINERER OVER DEN LOVGIVENDE MAGT (M) VS. BALANCE MELLEM 

UDØVENDE MAGT OG LOVGIVENDE MAGT (K);  

3) TOPARTISYSTEM (M) VS. FLERPARTISYSTEM (K);  

4) FLERTALSVALGSYSTEM (M) VS. FORHOLDSTALSVALGSYSTEM (K);  

5) PLURALISTISK INTERESSEGRUPPESYSTEM (M) VS. KOORDINERET OG ”KORPORATISTISK” 

INTERESSEGRUPPESYSTEM (K). 

De fem variable vedrørende ’føderal /enhedsstat – dimensionen’:  

6) ENHEDSORIENTERET ELLER CENTRALISERET REGERINGSSTYRE (M) VS. FØDERALT OG 

DECENTRALISERET REGERINGSSTYRE (K);  

7) PARLAMENTET HAR ÉT KAMMER (M) VS. PARLAMENTET HAR TO KAMRE VALGT PÅ FORSKELLIGT 

GRUNDLAG (K);  

8) FLEKSIBLE FORFATNINGER (M) VS. RIGIDE FORFATNINGER (K);  

9) LOVGIVNINGSMAGTEN HAR SELV DET SIDSTE ORD (M) VS. JURIDISK GENNEMGANG AF 

LOVGIVNINGENS OVERENSSTEMMELSE MED FORFATNINGEN FORETAGES AF EN DOMSTOL (K);  

10) CENTRALBANKEN ER AFHÆNGIG AF DEN UDØVENDE MAGT (M) VS. UAFHÆNGIG CENTRALBANK 

(K). 
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Det grundlæggende - og tilsyneladende åbenlyse - princip i det majoritære 
demokrati er, at beslutninger tages på grundlag af et flertal. Den politiske 
verden opfattes som bestående af to blokke der er hinandens modsætninger 
og antagelsen er, at de over tid vil skiftes til henholdsvis at have 
regeringsmagten og til at være i opposition.  
Konsensusmodellen er anderledes idet den baserer sig på at man, så vidt det 
er muligt, skal finde frem til aftaler med alle kræfter i samfundet. Derfor er der 
fokus på samfundsmæssige arrangementer. Det betyder, at der må indgås 
brede politiske aftaler, men ikke kun. Der er således kun ægte konsensus, hvis 
alle har mulighed for at deltage i beslutningstagningen. 
 
I Italien har man lige siden Den Første Republiks18 sammenbrud i 1992-1993 
kunnet se en bevægelse i stadig mere majoritær retning (Blondel og 
Battegazzorre, 200219), blandt andet i form af en klarere modsætning mellem 
regering og opposition. Italien før Den Første Republiks sammenbrud er 
derimod gentagne gange blevet analyseret som et konsensuelt demokrati om 
end det ofte blev understreget at der var tale om en særlig type 
konsensusdemokrati20. Denne udvikling hen imod et majoritært demokrati 
tyder på, at den historiske bekymring over, at demokratiet i Italien kunne 
risikere at miste støtte i befolkningen hvis ikke det havde en meget 
inkluderende natur, med tiden er blevet afløst af en ny bekymring for at 
demokratiet risikerer at miste støtte hvis det ikke er muligt at skære igennem 
den markante spredning af magten og give mere mening og retning til den til 
enhver tid siddende regerings politik. Dette har betydet at den italienske 
politiske proces i de seneste to årtier har bevæget sig i retning af en anden 
dynamik, der kan have en mere aggregerende effekt på de politiske aktører, 
således at de nu indgår i mere velstrukturerede koalitioner, der er i klarere 
opposition til hinanden. Samtidig er organiseringen af de socioøkonomiske 
aktører i Italien nu som før klart pluralistisk.  
                                                            
18 Med udtrykket Den Første Republik betegnes den periode i Italien der varede fra tiden efter Anden Verdenskrig 
(mere præcist fra 1948, da den republikanske forfatning trådte i kraft) og knap 50 år frem. Det politiske system var i 
denne fase domineret af de politiske partier i en grad så man omtalte det som et partistyre (partitocrazia). Det 
polariserede og fastlåste italienske partisystem var uhyre stabilt indtil det pludseligt kollapsede og en ny valglov 
introduceredes i årene 1992‐1993. Disse begivenheder var så endegyldige at man netop for at markere en afstand fra 
det tidligere system begyndte at benytte betegnelsen Den Første Republik for perioden 1948‐1992. Det blev 
fremprovokeret af sammenfaldet af afslutningen på den kolde krig, korruptionsskandaler og et deraf følgende 
retsopgør kendt som operation Rene Hænder (’Mani Pulite’) samt folkeafstemninger om valgloven. 
19 Heraf kommer i øvrigt en kritik af, at der mangler et dynamisk aspekt i Lijpharts kategorier (se Blondel og 
Battegazzorre, 2002:225).  
20 Der er bred enighed om, at ikke den kulturelle segmentering af samfundet, som Lijphart ellers lagde vægt på, men 
snarere en ideologisk polarisering (Sartori, 1976:131‐173) var den vigtigste kilde til skellene i det italienske samfund og 
samtidig grundlaget for et særligt samarbejde i den italienske politiske elite der er blevet betegnet med begreber som 
konsociativisme (consociativismo) og ’degenereret konsensualisme’ (Bogaards, 2005). 
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Spørgsmålet om, hvor Danmark hører hjemme i Lijpharts kategorier, er en 
anelse mere kompliceret. Lane og Ersson (2008) påpeger i deres bidrag om de 
nordiske demokratier til den tredje udgave af Comparative European Politics, 
at disse lande falder en anelse udenfor den Lijphartske opdeling mellem de to 
typer af demokratiske mønstre, idet ”de skandinaviske institutioner, politisk 
set, udtrykker kompromispolitik, altimens den overordnede 
forfatningsbaserede ramme forbliver af Westminstertypen og altså er indrettet 
på en majoritær konkurrence mellem politiske modstandere” (Lane og Ersson 
2008:248). Også den danske demokratitype kan således defineres som 
værende delvist majoritær, om end suppleret af vigtige former for samarbejde 
(se eksempelvis Arter (2006) eller Blondel og Battegazzorre (2002:225). Jeg 
vil da også mene at der ligesom i Italien har været en tendens til bevægelse 
hen imod en mere majoritær dynamik i det danske politiske system end man 
har set førhen.   
En analyse af Italien og Danmark i forhold til Lijpharts variable viser tydeligt at 
begge lande naturligvis har elementer fra begge demokratiske idealtyper. Dog 
vil jeg som nævnt i kapitel 3.2 argumentere for at der er flest elementer der 
peger i retning af at Italien efterhånden hovedsageligt karakteriseres af den 
majoritære demokratiform mens Danmark i forhold hertil stadig kan 
karakteriseres som et konsensuelt politisk system - om end i mindre udpræget 
grad end det er set førhen og med vigtige majoritære elementer21. Disse 
placeringer af den danske og italienske demokratitype er dog, som det ses, en 
anelse flydende idet forskellige elementer trækker i forskellige retninger i 
begge tilfælde. 
 
Med henblik på min kategorisering af politiske kulturer, vil jeg som nævnt i 
kapitel 3.2 finde det relevant at se nærmere på spørgsmålet om pluralisme 
indenfor rammerne af Lijpharts analyse. Dette er således et aspekt der 
eksempelvis berøres af Pedersen (2006) og analyseres mere i dybden af 
Blondel og Battegazzorre (2002). Samtidig er det et aspekt jeg vil mene 
bidrager til at gøre definitionen af de to landes demokratitype i forhold til 
hinanden mere klar. Selvom Lijphart selv fokuserer på vurderinger med 
udgangspunkt i graden af inklusion og således ikke eksplicit nævner dette 
spørgsmål, vil jeg dog mene at man ved nærmere eftersyn kan vurdere 
pluralismeaspektet som værende ganske centralt i hans analyse. Hele syv af 
de i alt 10 variable (nr. 1, 2, 5, 6, 7, 9 og 10) Lijphart benytter til 
kategoriseringen af sine to demokratityper, har således netop form af 

                                                            
21 Disse majoritære elementer udgøres af fraværet af brede flertalsregeringer (Lijpharts variabel 1), fraværet af 
domstolskontrol af lovgivningen (Lijpharts variabel 9) samt af étkammersystemet (Lijpharts variabel 7). 
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dikotomiseringer der afspejler forskellen på om magten centraliseres eller 
deles ud på flere arenaer.  

Lijphart (1999) bedømmer i sin analyse Danmark som værende mere 
majoritært end Italien på de ovennævnte variabler 1)22, 2)23, 7)24 og 9)25. I 
dikotomiseringen af disse fire variable er den majoritære variant udtryk for det 
jeg vil betegne som en større centralisering af magten end den konsensuelle, 
da den udmønter sig i en tendens til smallere regeringskoalitioner, til den 
udøvende magts større dominans over den lovgivende magt, til 
enkeltkammersystemer og til, at lovgivningsmagten selv har det sidste ord om 
den vedtagne lovgivning. 
På variabel nr 5)26 bedømmer Lijphart til gengæld Italien som værende mere 
majoritært end Danmark. Men i Lijpharts dikotomisering af denne variabel er 
det nu den majoritære variant, et pluralistisk interessegruppesystem, der 
udtrykker en større grad af pluralisme og den konsensuelle variant der er 
udtryk for en større centralisering af magten i et koordineret og 
”korporatistisk” interessegruppesystem.  
På variabel nr 6)27 - Enhedsorienteret eller centraliseret regeringsstyre 
(majoritært) vs. Føderal og decentraliseret regeringsstyre (konsensus) – 
bedømmer Lijphart begge lande som enhedsorienterede, men Danmark er 
mere decentraliseret end Italien i sit regeringsstyre og kan således i denne 
sammenhæng ifølge Lijphart bedømmes som værende mere pluraliseret end 
Italien. Siden Lijpharts analyser er de italienske regioner dog blevet styrket en 
hel del blandt andet takket være en forfatningsændring.   
Da jeg vil vælge at se bort fra variabel nr. 10 der vedrører centralbankernes 
position28, er det altså kun på dette sidste af de udvalgte parametre der siger 
noget om graden af pluralisme, hvor Danmark af Lijphart kategoriseres som 
værende mere pluralistisk end Italien.  

                                                            
22 Se Tabel 6.3 i Lijphart (1999:110‐111) 
23 Se Tabel 7.1 i Lijphart (1999:132‐133) 
24 Se Tabel 11.2 i Lijphart (1999:212) 
25 Se Tabel 12.2 i Lijphart (1999:226) 
26 Se Tabel 9.1 i Lijphart (1999:177) 
27 Se Tabel 10.1 i Lijphart (1999:189) 
28 På variabel nr. 10  ses det i Lijpharts analyse (cifr. Tabel 13.1 i Lijphart, 1999:236‐237), at den danske centralbank var 
mere uafhængig end den italienske og at der altså ud fra dette aspekt var mere pluralisme i magtstrukturen i 
Danmark. Men den fælles mønt betyder at Italien i dag er tilknyttet den Europæiske Centralbank og Danmarks 
tilknytning til Eurozonen gør, at Danmark reelt heller ikke kan siges at have fuld selvbestemmelse længere på dette 
felt. Dette gør denne variabel uinteressant for min analyse. 
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Ifølge denne fortolkning af Lijpharts egen analyse er det således klart, at det 
italienske demokrati må kategoriseres som værende mere pluralistisk end det 
danske – dette illustreres i Skema 4.2.  

 

Skema 4.2 Relative placeringer af Italien og Danmark i forhold til 2. parameter 
(Pluralistisk majoritært demokrati – Centraliseret konsensuelt demokrati) 

Åbne Politiske Kulturer Lukkede Politiske Kulturer 

Pluralistiske majoritære  

demokratier  

Centraliserede konsensuelle 

 Demokratier 

  

 
I forlængelse af betragtningen om den kulturelle konsonans betydning kunne 
man umiddelbart synes, at Danmark burde have en stærk placering i EU-
miljøet, givet den ovennævnte tradition for konsensus i det politiske system. 
Således bliver det relevant at undersøge hvorfor det ikke er sådan, at det mere 
samarbejdende danske demokrati kan siges at have nemmere ved at ’passe 
ind i EU’, der jo netop er præget af en høj grad af samarbejde, end det mere 
konfliktfyldte italienske demokrati.  
Pedersen (2006:129) identificerer et vigtigt problem i et aspekt i det danske 
demokrati, den folkelige deltagelse, der er sværere at imødekomme: 
”Danskernes folkelighed med dens stærke frihedstradition er en sjælden plante 
i EU’s park”. Da jeg ligeledes vil mene at en del af forklaringen kan findes i 
synet på hvilken relation borgerne skal have til det politiske system, vil det 
næste jeg vil beskæftige mig med netop være dette aspekt af 
demokratiopfattelser. 
 

4.3. Om demokratipraksis og politisk kultur 

Jeg vil nu runde min teoretiske diskussion af parametre til typebestemmelse af 
politiske kulturer af med at diskutere relationen mellem den politiske klasse og 
den bredere befolkning. Jeg tager udgangspunkt i Christoffer Lord (2001), der 
til Lijpharts to ovennævnte demokratityper tilføjer en tredje, nemlig 
deltagelsesdemokratiet (Lord, 2001:645). Dette vil jeg som nævnt i kapitel 3.2 
her analysere som henholdsvis begrænset og effektivt deltagelsesdemokrati. 

Italien  Danmark 
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Det er to begreber jeg låner fra David Held (1993)29, da jeg vil benytte 
distinktionen mellem begrænset og effektivt deltagelsesdemokrati med henblik 
på at identificere politiske processer, hvor deltagelsesdemokratiske elementer 
er relevante for den politiske kulturs mesoniveau. Som skrevet i kapitel 3, så 
vedrører mesoniveauet i politisk kultur reglerne for hvordan kollektiviteten skal 
indrette sig og det er dette niveau i politisk kultur jeg her vil beskæftige mig 
med.  

Den deltagelsesdemokratiske opfattelse af hvordan kollektiviteten skal indrette 
sig, lægger stor vægt på borgernes deltagelse. Folkeafstemningstraditioner 
kan således ses som en del af denne deltagelsesdemokratiske opfattelse 
(Kelstrup, 2008:246). Jeg finder det da også særligt interessant at analysere 
dette parameter, altså begrænset-effektivt deltagelsesdemokrati, på grund af 
den deltagelsesdemokratiske tendens, der i Danmark har udviklet sig med 
folkeafstemninger i henhold til Grundlovens § 20 (se Bilag 1) og som er blevet 
accentueret af EU-medlemsskabet (Pedersen, 2006:128). Den udprægede 
konsensus der i længere tid har eksisteret i et meget bredt politisk spektrum 
om den politiske nødvendighed i relation til folkeafstemningerne om Danmarks 
deltagelse i EU, udgør således et element jeg vil mene i høj grad har udviklet 
sig til at blive en del af den danske politiske kulturs mesoniveau. At der er tale 
om politiske og ikke juridiske årsager til denne danske ”tradition” ses tydeligt i 
lyset af den forklarende tekst der ledsager paragrafferne i Folketingets 
udgivelse Min grundlov – grundloven med forklaringer. En del af forklaringerne 
der udlægger teksten i § 20 lyder nemlig således: ”En § 20-lov gælder ikke for 
evigt. Hvis et flertal i Folketinget ønsker det, kan man opsige en traktat, der er 
vedtaget efter § 20”.  
Udviklingen i Danmark kan forbindes med den deltagelsesdemokratiske 
opfattelse, der ifølge Kelstrup (2008), paradoksalt nok præger Danmark i lige 
så høj grad som den i kapitel 4.1. nævnte flertalsdemokratiske opfattelse:  

Der findes i det danske demokrati en vis spænding mellem en opfattelse, 
der lægger vægten på det repræsentative demokrati, og en mere 
deltagelsesdemokratisk opfattelse (…). Når vi i Danmark har fået en helt 
speciel tradition for folkeafstemninger i forbindelse med vores EU-politik, 
hænger det formentlig sammen med det forholdsvis stærke islæt af 
deltagelsesdemokrati, som findes i dansk demokratiforståelse  
(Kelstrup, 2008:246) 

                                                            
29 I sin beskrivelse af deltagelsesdemokratiet benytter Held (1993) ganske vist de to begreber i en helt anden 
sammenhæng, nemlig til at påpege at for de mest udsatte kategorier ‐ som han definerer som arbejderne, kvinderne 
og de ”ikke‐hvide” medborgere ‐ kan de fleste moderne demokratier betragtes som begrænsede 
deltagelsesdemokratier. 
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I mit forsøg på at identificere politiske processer, hvor 
deltagelsesdemokratiske elementer er relevante for den politiske kulturs 
mesoniveau er en af de interessante forskelle mellem Danmark og Italien at 
finde i de forfatningsmæssige afgrænsninger af hvilke spørgsmål, der ikke kan 
sættes til folkeafstemning. Disse defineres i den italienske forfatnings artikel 
75 stk. 2 (se bilag 2) og i den danske grundlovs § 42 stk. 6 (se bilag 1). En 
interessant forskel udgøres her af den italienske forfatnings forbud imod 
folkeafstemning om ”love, der autoriserer ratificering af internationale 
traktater” – altså love om tiltrædelse af internationale traktater. Den eneste 
folkeafstemning der er blevet holdt om EU i Italien er således en afstemning i 
1989 hvor vælgerne skulle svare på, om de ønskede at man fortsatte arbejdet 
med at udvikle det europæiske samarbejde hen imod en egentlig Union30. 
Svaret blev i øvrigt et overvældende ja: Valgdeltagelsen var helt oppe på 80 
procent og ja-stemmerne udgjorde 88 procent af de afgivne stemmer (jf. 
analysen i Herslund, Humlebæk, Korzen og Høegh Müller, 2011:112)! 

I modsætning til den italienske forfatnings forbud imod folkeafstemninger om 
tiltrædelse af internationale traktater, står altså den forfatningsmæssige 
forpligtelse til at udskrive folkeafstemning i den allerede nævnte § 20 i den 
danske grundlov. Rent juridisk gælder denne forpligtelse når ”beføjelser, som 
efter Grundloven tilkommer rigets myndigheder” ved lov i nærmere bestemt 
omfang ”overlades til mellemfolkelige myndigheder” hvis et sådant lovforslag 
vedtages med et flertal på mindre end på fem sjettedele af Folketingets 
medlemmer. Men dette deltagelsesdemokratiske element er som nævnt blevet 
yderligere betydeligt udvidet i Danmark af politiske årsager. Således vil jeg ud 
fra denne analyse foreløbigt kategorisere det italienske deltagelsesdemokrati 
som begrænset og det danske som et effektivt deltagelsesdemokrati. 

Italien har dog i visse faser også vist tendenser til noget der tilsyneladende 
kunne fremstå som deltagelsesdemokratiske udviklinger i form af 
folkeafstemninger. Den italienske forfatning opererer således i artikel 138 (se 
bilag 2) med folkeafstemninger vedrørende forfatningsændringer, i artikel 75 
(se bilag 2) med folkeafstemninger om andre nationale love og i artikel 123 og 
132 (se bilag 2) med folkeafstemninger om regionale forhold. 

                                                            
30 Spørgsmålet vælgerne skulle svare på d. 11. maj 1989 lød: Mener De at man bør fortsætte arbejdet med at ændre 
det europæiske samarbejde til en egentlig union med en regering der er ansvarlig over for Europa‐Parlamentet, og 
give Parlamentet mandat til at udarbejde en europæisk forfatning til godkendelse hos medlemsstaterne i 
fællesskabet? (”Ritenete che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, 
dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di 
redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli 
Stati membri della Comunità?”). 
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Folkeafstemninger om regionale forhold vil jeg her ikke beskæftige mig med, 
idet jeg fastholder fokus på politisk kultur på det nationale niveau. Jeg vil altså 
kun beskæftige mig med den betydning for den italienske politiske kultur som 
folkeafstemninger vedrørende forfatningsændringer eller andre nationale love 
kan siges at have. 
Af den første slags har man kun haft to31. Dette skyldes at der i den italienske 
forfatning (jf. Artikel 138, se bilag 2) eksplicit står, at der ikke kan finde 
folkeafstemning sted om et ændringsforslag til forfatningen, hvis dette er 
blevet vedtaget med mindst to tredjedele af stemmerne i begge de to kamre i 
det italienske parlament. Til sammenligning er der i den danske Grundlovs § 
88 (se bilag 1) en klar bestemmelse om, at alle ændringsforslag til Grundloven 
uden mulighed for undtagelser, skal underkastes en folkeafstemning.  
I relation til en definition af politiske kulturer på mesoniveauet kan det således 
også med udgangspunkt i denne type folkeafstemninger som parameter siges, 
at der i Italien ikke er tale om så markant et deltagelsesdemokratisk element 
som man kan se det i Danmark – således vil jeg også her kategorisere det 
italienske deltagelsesdemokrati som begrænset og det danske som effektivt. 

Den sidste type folkeafstemninger jeg her vil se nærmere på, nemlig 
afstemninger om andre nationale love, har været langt hyppigere i Italien. Der 
har således været 15 folkeafstemninger omhandlende 62 forskellige love i 
perioden 1974-200932 (Herslund, Humlebæk, Korzen og Høegh Müller, 
2011:104).  
Heriblandt har der været en række folkeafstemninger om valgloven33, som jo 
naturligvis vedrører et spørgsmål på den politiske kulturs mesoniveau. Men de 
har fundet sted i noget nær en undtagelsesituation. Fx fandt de første sted i 
1991 og 1993 på et tidspunkt hvor hele det politiske system var ved at 
kollapse under vægten af korruptionsskandaler.  
Derudover har der i Italien været en række folkeafstemninger om moralske 
spørgsmål som fx skilsmisse, abort og lignende, der er kulturelt 
                                                            
31 En folkeafstemning i 2001 om en ændring af Forfatningens Titolo V (om Regioner, Provinser og Kommuner) og en 
folkeafstemning i 2006 om en ændring af Forfatningens Parte II (Republikkens opbygning). Den folkeafstemning der 
fandt sted i 2006 var på sin side politiseret i så høj en grad, at det reelt kom til at være en folkeafstemning for og imod 
et politisk projekt den daværende regering havde vedtaget og ikke så meget om forfatningen. Den daværende 
centrumhøjre‐regering forsøgte således at gennemtrumfe en reform med sit eget flertal. Reformen blev vedtaget i 
Parlamentet i november 2005 med så snævert et flertal at det ifølge forfatningen blev muligt for et mindretal i 
parlamentet at udskrive en folkeafstemning (som regeringen tabte) i juni 2006. Reformforslaget var blevet til i en 
partipolitisk forhandling (karakteriseret af gensidig afpresning og aftaler på tværs af partiskel) og ikke så meget på 
baggrund af en fælles vision for hvordan forfatningen skulle se ud (Bull og Pasquino, 2007:671‐672). 
32 Der var ingen folkeafstemninger mellem den i 1946 om landets styreform (monarki eller republik) og den i 1974 om 
skilsmisseloven.  
33 Ændring af valgloven til valg i Deputeret‐kammeret i 1991, 1999, 2000 og 2009. Ændring af Senatets valglov i 1993 
og 2009. 
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betydningsfulde, men som i relation til en definition af politiske kulturer på 
mesoniveauet måske ikke kan siges at være så centrale. Denne type 
folkeafstemning afspejler nærmere en ”vidtgående mindretalsbeskyttelse i 
forhold til borgerne og regionerne” (Herslund, Humlebæk, Korzen og Høegh 
Müller, 2011:103-106).  

På baggrund af denne analyse vil jeg altså ikke mene, at de nævnte tilfælde af 
folkeafstemninger peger i retning af, at det deltagelsesdemokratiske aspekt af 
den politiske proces er så relevant for den politiske kulturs mesoniveau i Italien 
som vi ser det i Danmark. Min analyse indikerer således, alt i alt, at i forhold til 
Danmark må Italien betegnes som et begrænset deltagelsesdemokrati, mens 
Danmark fremstår som et effektivt deltagelsesdemokrati – dette illustreres i 
nedenstående skema 4.3.  

Skema 4.3 Relative placeringer af Italien og Danmark i forhold til 3. parameter 
(Begrænset deltagelsesdemokrati - Effektivt deltagelsesdemokrati) 
 
Åbne Politiske Kulturer Lukkede Politiske Kulturer 

Begrænset  

deltagelsesdemokrati  

Effektivt  

deltagelsesdemokrati  

  

 

 
4.4 Opsummering: samlet karakterisering af 

politisk kultur i Italien og Danmark 

Den teoretiske analyse af det italienske og danske politiske system ud fra de 
udvalgte tre parametre i den politiske proces, peger i alle tre tilfælde i retning 
af, at den italienske politiske kultur er relativt åben mens den danske er 
relativt lukket – dette opsummeres i skema 4.4.  

I den følgende empiriske analyse af de udvalgte italienske og danske avisers 
behandling af EU-Domstolen og Europa-Parlamentet vil jeg søge at afklare om 
politiske kulturers karakter som ventet kan anses som en forklarende variabel i 
relation til den stilling, som EU-Domstolen og Europa-Parlamentet har i den 
offentlige debat i Italien og Danmark.  

 

Italien  Danmark 



44 

 

Skema 4.4: Samlet kategorisering af italiensk og dansk politisk kultur 

Åbne Politiske Kulturer Lukkede Politiske Kulturer 

Konstitutionelt demokrati  Flertalsdemokrati 

  

  

Pluralistiske majoritære  

demokratier  

Centraliserede konsensuelle 

 demokratier 

  

 

Begrænset  

deltagelsesdemokrati  

Effektivt  

deltagelsesdemokrati  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italien  Danmark

Italien  Danmark 

Italien  Danmark 
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5. Forventninger til den offentlige debat i Italien og Danmark  
- hypoteser til empirisk undersøgelse 

I lyset af den teoretiske analyse opstiller jeg nu mine hypoteser til empirisk 
undersøgelse. Jeg har førhen påpeget at politisk kultur her betragtes som 
strukturen i eller rammerne for den offentlige debat (se kapitel 2).  
Mine hypoteser for svarene på problemformuleringens delspørgsmål 2a - 
Hvilken betydning har den politiske kulturs karakter i relation til forskellene i 
reaktionerne på EU-Domstolens aktiviteter i den offentlige debat sådan som 
den giver sig udtryk i italienske og danske skrevne medier? – og 2b - Hvilken 
betydning har den politiske kulturs karakter i relation til forskellene i Europa-
Parlamentets rolle i den offentlige debat sådan som den giver sig udtryk i 
italienske og danske skrevne medier? - fra problemformuleringen vedrører da 
også det, jeg vil betegne som strukturelle træk i debatten.  

Overordnet set vil jeg som nævnt i kapitel 3.1 forvente, at en mere åben 
politisk kultur i højere grad vil acceptere de europæiske institutioners 
”immigration” ind i det nationale politiske system og således i højere grad 
være forbundet med en offentlig debat hvor de fælleseuropæiske institutioner 
behandles på lige fod med de nationale. Viceversa vil de mere lukkede politiske 
kulturer forventes at hænge sammen med en offentlig debat der fokuserer 
mere ekslusivt på et nationalt udgangspunkt hvilket efter min mening 
sandsynligvis vil give sig udtryk i de forskelle der er i den måde hvorpå de to 
institutioner jeg her har fokus på vil optræde i den offentlige debat. 

Hypoteser for delspørgsmål 2a: 

Jo mere lukket en politisk kultur er overfor, at EU-Domstolen kan agere som 
en integreret del af det nationale politiske system, desto mere vil dette 
afspejle sig i, at de politiske vurderinger af EU-Domstolen først og fremmest 
tager udgangspunkt i den nationale dimension. Dette vil i høj grad medføre en 
generel tilbøjelighed til negative indstillinger til EU-Domstolen.  
Jo mere åben en politisk kultur er overfor, at EU-Domstolen agerer som en 
integreret del af det nationale politiske system, jo mere vil dette afspejle sig i, 
at partipolitiske betragtninger spiller en rolle, således at det rent nationale 
aspekt i mindre grad udgør det absolutte udgangspunkt for den politiske 
verdens opfattelse af EU-Domstolen - om end dette altid vil betragtes som 
vigtigt.  
På baggrund af min teoretiske analyse vil jeg forvente, at vurderinger af EU-
Domstolen i højere grad vil være præget af partipolitiske anskuelser i Italien 
end i Danmark, da der jo her er tale om en mere åben politisk kultur. Jo mere 
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disse partipolitiske betragtninger betyder for synet på EU-Domstolen, desto 
mere vil dens eventuelle kritik af nationale beslutninger – der som regel må 
anses som den siddende regerings ansvar - betragtes som værende skyts i 
oppositionens hænder. 
Jeg vil altså mene, at man særligt kan betragte oppositionens reaktioner på 
EU-Domstolens aktiviteter som afhængige af, om en politisk kultur er mere 
eller mindre åben. Da jeg har klassificeret den italienske politiske kultur som 
værende mere åben end den danske, vil jeg forvente at den italienske 
opposition vil være mindre negativ, eller måske endda direkte positiv overfor 
EU-Domstolens eventuelle kritik af den italienske regerings specifikke politiske 
linje, end det tilsvarende vil ses med den danske opposition.  
Jf. analysen af demokratiopfattelser i kapitel 4.1. vil EU-Domstolens rolle 
desuden forekomme mindre kontroversiel i Italien end i Danmark. Hvis det er 
korrekt, at politisk kultur først og fremmest bidrager til definitionen af, hvad 
der er relevant at diskutere, så vil EU-Domstolens aktiviteter være kilde til 
flere principielle refleksioner i Danmark end i Italien. 
 
Disse teoretiske betragtninger fører mig således frem til følgende hypoteser til 
empirisk efterprøvelse i relation til min problemformulerings delspørgsmål 2a: 

Der vil i den undersøgte italienske skrevne presse være en højere grad af 
politisk motiverede vurderinger af EU-Domstolen end man vil se det i den 
danske: den italienske opposition kan således forventes at være mere positivt 
indstillet overfor EU-Domstolens aktiviteter end den danske. Denne tendens 
ventes at gøre sig særligt gældende når EU-Domstolens beslutninger går imod 
nationale politiske beslutninger.  
Der vil desuden gives mere plads i Danmark end i Italien til en principiel debat 
om hvad EU-Domstolens rolle er og bør være.  
 
Hypoteser for delspørgsmål 2b: 

Jo mindre et lands politiske kultur er indstillet på, at Europa-Parlamentet kan 
ses som en integreret del af det nationale politiske system, desto mere vil 
dette afspejle sig i, at betragtninger om denne institution først og fremmest vil 
have fokus på den nationale dimension. Dette forventer jeg særligt vil bidrage 
til at fremhæve de nationale repræsentanter i Europa-Parlamentet.  
Dette skyldes, at institutionen Europa-Parlamentet i sig selv forekommer 
fjernere end disse konkrete personer. Og efter min mening kan man forvente 
at denne opfattelse af tingene vil være mere udpræget jo mere lukket en 
politisk kultur der er tale om. Jeg forestiller mig derfor, at man i de italienske 



47 

 

medier af sig selv giver mere opmærksomhed til Europa-Parlamentet, der 
derimod i langt højere grad risikerer at blive glemt i de danske medier. Dette 
forventer jeg udmønter sig i at de danske MEP’eres direkte bidrag proportionelt 
vil udgøre en større del af de samlede artikler vedrørende Europa-Parlamentet 
end deres italienske kollegaers vil gøre det.    
Desuden forventer jeg, at jo mere lukket en politisk kultur er, desto mere vil 
man så at sige se Parlamentet udefra. I en mere lukket politisk kultur som den 
danske vil der altså være en stærkere tendens til, at man har flest indlæg, der 
diskuterer om Europa-Parlamentet og færre artikler der vedrører en diskussion 
med Europa-Parlamentet og således har fokus på Europa-Parlamentets eller 
MEP’eres stillingtagen til specifikke spørgsmål.  
 

Disse teoretiske betragtninger fører mig således frem til følgende hypoteser til 
empirisk efterprøvelse i relation til min problemformulerings delspørgsmål 2b: 

Italiens mere åbne politiske kultur vil afspejle sig i, at Europa-Parlamentet får 
mere plads i den italienske offentlige debat end man vil se det i den danske. 
Samtidig vil de danske MEP’eres bidrag udgøre en større andel af alle artikler 
vedrørende Europa-Parlamentet i de danske aviser end man tilsvarende vil se 
det i de italienske.  
Ydermere vil jeg forvente, at Europa-Parlamentet oftere fremstår som et 
subjekt i den politiske debat i Italien end man ser det i Danmark. 
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6. Den offentlige debat i Italien og i Danmark  
- Efterprøvning af Hypoteserne 

Med henblik på at efterprøve mine hypoteser om EU-Domstolens og Europa-
Parlamentets stilling i den offentlige debat har jeg i de udvalgte italienske 
aviser, som forklaret i kapitel 1.5.1, indsamlet det empiriske materiale ved at 
foretage søgninger på forskellige emneord, og altså specifikt på emneordene 
’Corte europea’/ ’Corte Ue’ og ’’Parlamento Europeo’/ ’Parlamento Ue’. 
Tilsvarende har jeg i de danske aviser foretaget søgninger på emneordene ’EU-
Domstolen’ og ’Europa-Parlamentet’/ ’EU-Parlamentet’.  

Jeg har derefter analyseret de fundne artikler om EU–Domstolen og 
kategoriseret dem alt efter hvem der udtaler sig34 og efter om jeg vil betegne 
den grundlæggende indstilling til Domstolen som positiv eller negativ.  
Med særligt henblik på at belyse oppositionens reaktioner på EU-Domstolen 
har jeg desuden kategoriseret de politiske bidrag efter om budskabets 
afsender kan forbindes med den siddende regering og dens parlamentariske 
støtter (som i både Italien og Danmark i den undersøgte periode udgøres af 
centrum-højrefløjen) eller om afsenderen kan forbindes med oppositionen. 
Herudover har jeg også ønsket at medtage vurderinger af EU-Domstolen hvis 
afsendere er enten journalister eller eksperter (i ekspertkategorien har jeg 
også inkluderet professionelle debattører eller meningsdannere). Dette har jeg 
gjort med henblik på at kaste lys over, hvorvidt der - jf. indledningens kapitel 
1.5.1 - mellem alle disse tre specifikke kategorier af afsendere i de to lande er 
markante forskelle der kan forklares på baggrund af min analyse af politisk 
kultur.  

Artiklerne vedrørende Europa-Parlamentet har jeg derimod analyseret og 
inddelt alt efter om der er tale om:  

- ’Vurderinger fra EP/MEP’er’: en vurdering der udtrykker Europa-
Parlamentets eller en MEP’ers holdning til et spørgsmål   

eller  

- ’Vurderinger af EP/MEP’er’: en vurdering udtrykt af en anden aktør om 
Europa-Parlamentet eller om en MEP’er  

                                                            
34 Forfatteren til en artikel og den der i selvsamme artikel udtaler sig om EU‐Domstolen er i denne sammenhæng ikke 
altid den samme. Dette er kun tilfældet for debatindlæg i snæver forstand og de er snarere undtagelsen end reglen, 
da mange af artiklerne der debatterer EU‐Domstolens aktiviteter er skrevet af en journalist, der beretter om eller 
refererer en holdning til EU‐Domstolen. 
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Den første type artikler behandler efter min vurdering Europa-Parlamentet og 
dets medlemmer som subjekt: De kommer her med et bidrag til en debat, idet 
man hører om afsederens holdninger til og vurderinger af forskellige 
spørgsmål. Disse artikler kategoriserer jeg desuden efter hvilken type af emne 
der diskuteres: Hører man således Europa-Parlamentets eller en MEP’ers 
holdning til et nationalt spørgsmål (specifikt relevant for henholdsvis Italien 
eller Danmark), eller til et spørgsmål der vedrører Europa-Parlamentet eller en 
anden MEP’er, et andet EU-land, et andet europæisk emne eller et 
internationalt emne? 
Den anden gruppe artikler vedrørende Europa-Parlamentet behandler efter min 
vurdering Europa-Parlamentet og dets medlemmer som objekt. Her handler 
det jo som indikeret om andres holdninger til eller vurderinger af Europa-
Parlamentet eller dets medlemmer - her er det sidstnævnte der bliver målt og 
vejet. Disse artikler har jeg kun analyseret og inddelt efter afsendertype: Er 
det en national aktør, anden europæisk aktør eller en international aktør der 
kommer med en vurdering? Da andre europæiske aktører og internationale 
aktører i det indsamlede materiale kun refererer til Europa-Parlamentet som et 
samlet hele mens nationale aktører har udtrykt vurderinger af både Europa-
Parlamentet og af MEP’ere, har jeg således også inddelt vurderinger fra 
nationale aktører efter om det er Europa-Parlamentet generelt eller en specifik 
MEP’er der omtales.  

 
6.1 Empirisk undersøgelse af EU-Domstolens stilling i den offentlige 

debat  

Mine søgninger efter artikler vedrørende EU-Domstolen i de udvalgte italienske 
og danske medier i det første år efter Lissabontraktatens ikrafttræden har ledt 
mig frem til i alt blot 18 artikler i de italienske og 12 i de danske aviser, som 
jeg jf. udvælgelseskriterierne beskrevet i kapitel 1.5.1 kan kategorisere som 
relevante for en nærmere analyse - se bilag 1, skema 1.  

For den undersøgte periode har der således været et meget begrænset antal 
artikler, der omfatter en vurdering af eller debat om Domstolens rolle og 
beslutninger. Men selv inden for rammerne af dette begrænsede kildemateriale 
danner der sig dog et ganske klart mønster i forskellene mellem vurderingerne 
af EU-Domstolen i de to lande. I begge lande er halvdelen af vurderingerne fra 
politiske aktører, men de interne fordelinger mellem oppositionens og 
regeringsflertallets bidrag er meget forskellige – i Danmark har jeg ikke 
registreret nogen relevante indlæg fra oppositionen der derimod i Italien står 
for fem ud af de ni indlæg fra politiske aktører. Og de artikler der ikke kommer 
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fra politiske afsendere er også meget forskelligt fordelt: Blandt alle de danske 
er der kun ét journalistindlæg, men fem indlæg fra eksperter, derimod er der 
seks italienske journalistindlæg og kun tre fra eksperter – se også diagram 1.1 
og diagram 1.2. 

Helt overordnet er det desuden sådan at to tredjedele af de indsamlede 
udtalelser om EU-Domstolen i de danske artikler afspejler en negativ vurdering 
af Domstolen mens to tredjedele af samtlige udtalelser i de italienske artikler 
afspejler en positiv vurdering (jf. bilag 1, skema 1).  
 
 
Diagram1.1. Procentvis fordeling af vurderinger af EU-Domstolen i italiensk 
presse efter afsender og tendens. 

Kilde: Bearbejdelse af egne data (bilag 1, skema 2) 
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Diagram1.2. Procentvis fordeling af vurderinger af EU-Domstolen i dansk 
presse efter afsender og tendens. 

Kilde: Bearbejdelse af egne data (bilag 1, skema 2) 

I det danske tilfælde er det i øvrigt slående hvordan den tredjedel af alle de 
bidrag der reflekterer en grundlæggende positiv indstilling, udgøres af 
vurderinger fra kategorien eksperter (se bilag 1, skema 2). Og mens to ud af 
de tre italienske ekspertindlæg er negativt indstillede er der altså kun ét af de 
fem danske ekspertindlæg, der har en negativ indstilling til EU-Domstolen. 
Sidstnævnte artikels forfatter er i øvrigt det, man kunne kalde en professionel 
debattør og har politiske sympatier der befinder sig i nabolaget af Dansk 
Folkeparti (DF)35. Et parti, der, som vi skal se nedenfor, markerer sig som en 
af de flittigste debattører af Domstolens rolle og det er da også i tråd med 
tonen i bidragene fra DF, at nødvendigheden af et opgør med EU-Domstolen 
bliver fremhævet i denne artikel (Winkel Holm, Katrine, 2010). 
Udover disse forskelle er der yderligere en interessant kvalitativ forskel på 
eksperternes bidrag til den offentlige debat i de to lande. I de danske aviser 
består disse således hovedsageligt i det man kunne kalde principielle bidrag: 
overordnede vurderinger der diskuterer EU-Domstolens rolle i det politiske 
system. Og de eksperter der udarbejder disse artikler er gerne personer der 
skriver ud fra en generel interesse for det europæiske spørgsmål eller for 
domstolenes rolle i det politiske system. Dette ses eksempelvis i det tilfælde 

                                                            
35 Teolog og debattør Katrine Winkel Holm bidrager ofte til den offentlige debat og er desuden en del af 
Trykkefrihedsselskabets bestyrelse.  
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hvor Dennis Schnell-Lauritzen der er jurist ved Sø- og Handelsretten, lovpriser 
domstolenes rolle i globaliseringen (Schnell-Lauritzen, 2010) og i det 
debatindlæg hvor landsformanden for Europabevægelsen, Erik Boel, plæderer 
for at EU-Domstolen må agere som værn imod det han anser som en 
uacceptabel dansk politik overfor Roma-minoriteten (Boel, 2010).  
I de italienske aviser er de eksperter man hører fra i den indsamlede empiri 
derimod først og fremmest eksperter i et specifikt emne som EU-Domstolen 
beskæftiger sig med i forbindelse med en domsafsigelse. Det er derfor på en 
ganske anden baggrund at disse italienske eksperter udtaler sig om EU-
Domstolens beslutninger. Dette gælder eksempelvis i det tilfælde hvor Giorgio 
Calabrese, der er universitetsprofessor i ernæring og medlem af den 
europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, protesterer imod EU-
Domstolens beslutning om at "ren chokolade" ikke kan bruges som en 
varebetegnelse (Calabrese, 2010).  

I min analyse af de fundne bidrag om EU-Domstolen der ikke kommer fra 
politisk motiverede afsendere ville jeg desuden se nærmere på journalisternes 
rolle. Her ser man for det første at de italienske journalister markerer sig 
oftere end deres danske kollegaer. Som nævnt har jeg således blot fundet ét 
bidrag med en klar negativ vurdering fra en dansk journalist (Falbert, 2010), 
mens jeg i de italienske aviser har fundet seks bidrag fra journalister der 
udtrykker holdninger til EU-Domstolen. Jeg kategoriserer (se bilag 1, skema 2 
og diagram 1.1) de fire af disse seks artikler som positivt indstillede overfor 
EU-Domstolen. I realiteten kan de dog nærmere betegnes som artikler, hvor 
journalisten, der skriver, er kritisk overfor Italien og giver Domstolen ret36. 
Disse artikler er altså først og fremmest selvkritiske idet de refererer til de 
bøder Italien får fordi landet ikke lever op til forpligtelserne i henhold til 
afsagte domme (se eksempelvis Zatterin, 2010). I Offeddu (2010) kan man 
således læse at man i Italien ”må skamme sig” overfor resten af EU fordi man 
ikke lever op til sine forpligtelser og således bare skal være glad for 
Domstolens store tålmodighed.  
De sidste to italienske journalistindlæg afspejler derimod et grundlæggende 
negativt syn på Domstolen. Den ene af disse to artikler (Caprettini, 2010) er 
iøvrigt lidt speciel: I de italienske journalistindlæg betragtes EU-Domstolen 
sædvanligvis som et retfærdigt og neutralt organ super partes, men i den 
omtalte artikel beskyldes den direkte for at tage politiske hensyn. Artiklen med 
titlen ”EU dømmer Italien for affaldsproblemet, men ingen siger at det er 

                                                            
36 At jeg definerer disse fire artikler som positivt indstillede overfor Domstolen afspejler mit ønske om at fastholde så 
få og så klart opdelte kategorier som muligt, hvilket altså i dette tilfælde har medført en placering af en gruppe artikler 
der er en anelse upræcis.  
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Prodis skyld” (min oversættelse) er trykt i avisen Il Giornale - som er en del af 
den siddende ministerpræsident Silvio Berlusconis medieimperium. Her 
anklager en journalist der tydeligvis sympatiserer med Berlusconi-regeringen 
EU-Domstolen for behændigt at have ventet med at afsige sin dom over Italien 
vedrørende den berygtede affaldskrise i Napoli indtil regeringsmagten ikke 
længere var Romano Prodis, men Berlusconis. Desuden skulle EU-Domstolen 
være gledet af og have undladt at komme nærmere ind på Romano Prodis 
ansvar, og alt dette fordi Romano Prodi er tidligere formand for EU-
Kommissionen.  
 
Ud fra den indsamlede empiri kan jeg til slut konstatere, at der som nævnt er 
ganske store forskelle mellem den måde hvorpå også de politiske aktører 
vurderer og diskuterer EU-Domstolen i de to lande. Jeg vil således afrunde 
dette analyseafsnit med de nærmere betragtninger om denne store forskel på 
strukturen i de politisk motiverede afsenderes bidrag (se allerede nævnte bilag 
1, skema 2 og diagram 1.1. og 1.2).  
For det første har jeg i de italienske aviser fundet fem grundlæggende positive 
og ingen negative vurderinger fra afsendere, der kan forbindes med 
oppositionen, som altså i dette lys kan siges at være ganske positivt indstillet 
overfor EU-Domstolens virke. Oppositionens positive vurdering af Domstolen er 
dernæst noget der særligt giver sig udtryk i forbindelse med beslutninger i 
Domstolen der kritiserer Italien eller dømmer specifik italiensk lovgivning ude. 
Dette gælder eksempelvis i forbindelse med en beslutning om at den italienske 
regerings støtte til dekodere til jordbaseret digital-tv - som mere eller mindre 
tilfældigt i øvrigt skulle vise sig at være en fordel for en virksomhed ejet af 
Silvio Berlusconi - måtte betragtes som ulovlig statsstøtte (Repubblica, 2010c). 
Den politiske opdeling i de italienske reaktioner på EU-Domstolen er helt 
gennemgående i det empiriske materiale hvor den italienske opposition viser 
en tendens til at blande et udtryk for tilfredshed med Domstolens indgriben 
med sin kritik af den politiske modpart. Dette ses eksempelvis i en artikel 
vedrørende en EU-dom, der erklærede jagtlovgivningen i Lombardiet for ulovlig 
og hvor en eksponent for oppositionen på lokalplan i Lombardiet udtalte, at 
”det er foruroligende at man må henvende sig til EU for at sikre legaliteten i 
Lombardiet” (Fucilieri, Paola, 2009). 
Ganske anderledes er situationen i Danmark. I den undersøgte periode og i de 
undersøgte aviser er jeg ganske uventet ikke stødt på ét eneste bidrag, hvor 
en afsender tilknyttet den danske opposition har udtrykt en vurdering af EU-
Domstolens virke, der kan siges at være af en mere principiel karakter end en 
utilfredshed med at EU-Domstolen har undermineret et dansk forbud imod 
rabatkuponer!  
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Debatten om hvordan det mangeårige danske forbud mod rabatkuponer og 
købsbetingede konkurrencer er blevet fjernet fra lovgivningen på grund af to 
EU-domme, har til gengæld fyldt relativt meget. Disse artikler har jeg dog ikke 
taget med i min empiri da de faktisk kun diskuterer hvad den danske regering 
har gjort galt. I denne sammenhæng har en del artikler nemlig fokuseret på, 
at den danske regerings ageren overfor Domstolen har været mangelfuld på 
grund af den manglende intervention (se eksempelvis artikelserien af Kjær, 
Jakob Sorgenfri, 2010a, 2010b og 2010c)37. Den danske opposition har ganske 
vist brugt rabatkuponaffæren som skyts imod regeringen, men til forskel fra 
hvad man ser i Italien har dette alene givet sig udtryk i en kritik af regeringen 
for sløseri (Kjær, Jakob Sorgenfri, 2010d). 
Alle de seks danske politiske bidrag jeg har vurderet som relevante for analyse 
idet de indgår i den offentlige debat med vurdereringer af Domstolen er altså 
fra den del af det politiske spektrum der støtter den siddende regering. Og de 
er kendetegnede ved en grundlæggende negativ indstilling. Det må dog 
understreges at det kun er ét eneste af disse bidrag til den offentlige debat der 
kommer fra regeringens egne rækker. I Borg og Boddum (2010) udtrykker 
daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech således sin bekymring 
for EU-Domstolens fortolkninger af retten til fri bevægelighed som en ret til 
offentlige ydelser. De sidste fem bidrag kommer fra regeringens støtteparti - 
det på området således absolut mest aktive Dansk Folkeparti (DF). Alle fem 
artikler vedrører DF’s principielle holdning til at EU og EU-Domstolen ”blander 
sig” i udlændingeområdet (se eksempelvis Berlingske Tidende (2010)). 
Hvis man således udelukkende betragter de artikler der tager udgangspunkt i 
et konkret spørgsmål som Domstolen beskæftiger sig med for overordnet at 
diskutere Domstolens principielle rolle i det politiske system i stedet for blot at 
tage stilling til det konkrete spørgsmål, så ”vinder” Danmark ti-nul på antal. 
Og det til trods for, at der i alt er færre bidrag om EU-Domstolen i de danske 
end i de italienske aviser.  
 

6.2 Empirisk undersøgelse af Europa-Parlamentets stilling i den 
offentlige debat 

 
Mine søgninger efter artikler vedrørende Europa-Parlamentet i de udvalgte 
italienske og danske medier i det første år efter Lissabontraktatens 
ikrafttræden har - som det ses i bilag 2, skema 1 - ledt mig frem til 102 

                                                            
37 Den manglende intervention fra den danske regerings side afspejler i øvrigt fraværet i det danske flertalsdemokrati 
af en tradition for eller opmærksomhed på Domstolens potentielle rolle (Kjær, Jakob Sorgenfri, 2010c). 
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artikler i de danske aviser der lever op til kriterierne for udvælgelse til analyse 
indikeret i kapitel 1.5.1, mens jeg har fundet 185 i de italienske aviser. 
Den indsamlede empiri afslører at de artikler der jf. kapitel 6 vedrører 
’Vurderinger fra EP/MEP’er’ udgør en større andel af samtlige artikler i 
Danmark end i Italien. Det er således tilfældet i 37 procent af de relevante 
artikler i de danske artikler og i 21 procent af de italienske at Europa-
Parlamentet eller dets medlemmer fremstår som et subjekt i den offentlige 
debat - se diagram 2.1 og diagram 2.2 og bilag 2, skema 1. 
Alt i alt må det dog siges at Europa-Parlamentet og dets medlemmer først og 
fremmest er objekt for debat i begge lande da et klart flertal af artiklerne i 
både Italien og Danmark fokuserer på det jeg i kapitel 6 definerede som 
’Vurderinger af EP/MEP’er’. Det gælder således for 63 procent af de danske og 
for hele 79 procent af de italienske artikler.  
 
 
Diagram 2.1. Procentvis fordeling af artikler vedrørende Europa-Parlamentet i 
italiensk presse efter afsender og emne  

Kilde: bearbejdelse af egne data (bilag 2, skema 1a og 1b) 
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Diagram 2.2.  Procentvis fordeling af artikler vedrørende Europa-Parlamentet i 
dansk presse efter afsender og emne  

 
Kilde: bearbejdelse af egne data (bilag 2, skema 1a og 1b) 
 
 
For begge lande gælder det dog i næsten samme grad, at de ovennævnte 
vurderinger af EP/MEP’er praktisk taget kun kommer fra nationale aktører. I 
det italienske tilfælde udgør disse således 97 procent og i det danske tilfælde 
udgør de 91 procent af alle artikler, der vedrører holdninger til Europa-
Parlamentet.  Vedrørende disse artikler må det desuden påpeges at der er en 
klar forskel mellem de to lande hvis man ser på om det er Europa-Parlamentet 
eller enkelte MEP’ere, der er i fokus. Ud af de 140 vurderinger fra nationale 
italienske aktører handler 84 procent om Europa-Parlamentet og kun 16 
procent handler hovedsageligt om MEP’erne. Ud af de 60 vurderinger fra 
nationale danske aktører er det derimod hele 40 procent, der hovedsageligt 
handler om MEP’ere - dette større personfokus i Danmark gælder særligt 
førnævnte DF’s MEP’er Morten Messerschmidt38 og Jens Rohde39, MEP for 
Venstre. Samtidigt er der også i det danske tilfælde et mere nationalt 

                                                            
38 Se om Morten Messerschmidt eksempelvis et interview med ham i Østergaard (2010), hvor det beskrives hvordan 
de konservative er på vej til at udrydde sig selv og dermed giver plads til et større Dansk Folkeparti, og hvordan 
Morten Messerschmidt ser sin kommende rolle i dansk politik ”når han vender tilbage” fra EP, hvilket han ”allerede 
glæder sig til”. 
39 Se om Jens Rohde eksempelvis i Lauritzen (2010), der fokuserer på, at Jens Rohde har fået fjernet kritik af Danmark i 
en kritisk EP‐erklæring om udvisningerne af Romaer der fandt sted i sommeren 2010; og Omar (2010), der fokuserer 
på, at Jens Rohde (som dansker) har vakt forargelse i EP med visse udtalelser om Romaer. 
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orienteret perspektiv. Dette nationale fokus ses eksempelvis i Aagaard (2010), 
hvor EU’s nye finansregulering diskuteres og hvor fokus er på hvad alle de 
danske MEP’ere i flok gør for at redde den danske realkredit. Her er der 
således fokus på enighed i ”den danske lejr” på tværs af politiske 
tilhørsforhold. I de italienske aviser er der langt mindre personfokus omend 
det nationale perspektiv også ses her. Det afspejles eksempelvis i et stort antal 
artikler om debatten vedrørende mærkning af fødevarers oprindelseslande (se 
eksempelvis Il Sole 24 Ore (2010b)). Dette emne er særligt interessant for 
Italien, der ønsker at få en bedre beskyttelse af ”Made in Italy”-mærket. 
 
Som forklaret i kapitel 6 vil jeg foretage en emneanalyse af de artikler hvor 
Europa-Parlamentet eller dets medlemmer fremstår som subjekt i debatten. I 
skema 5 vises således en rangliste over hvilke kategorier af emner der er i 
fokus i disse artikler.  
 
Skema 5: Fordeling af vurderinger fra EP/MEP’er efter emne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: bearbejdelse af egne data (bilag 2, skema 1a) 
 
Som det ses, er det i det danske tilfælde kategorien ’Nationale spørgsmål’, der 
kommer ind på en førsteplads med mere end en tredjedel af alle artikler med 
vurderinger fra EP/MEP’er – herunder kategoriserer jeg eksempelvis en artikel 
af DF’s MEP’er Morten Messerschmidt om, at Folketinget er for tilbagelænet i 
kampen mod spøgelsesbilister (Messerschmidt, 2010). De ’Nationale 
spørgsmål’ kommer derimod ind på en andenplads blandt de italienske emner 
og en fjerdedel af de italienske artikler med vurderinger fra EP/MEP’er 
fokuserer således på nationale spørgsmål.  

Rangliste over emner i fokus i vurderinger fra EP/MEP’er: 
 
De 40 italienske artikler  
1. Andet europæisk emne (21 artikler) (52 procent) 
2. Nationalt emne (10 artikler) (25 procent) 
3. Internationalt emne (7 artikler) (18 procent) 
4. Europa-Parlamentet (2 artikler) (5 procent) 
De 37 danske artikler  
1. Nationalt emne (13 artikler) (35 procent) 
2. Europa-Parlamentet (11 artikler) (30 procent) 
3. Andet europæisk emne (8 artikler) (21 procent) 
4. Internationalt emne (3 artikler) (8 procent) 
5. Andet europæisk land (2 artikler) (6 procent) 
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I det italienske tilfælde tilfalder førstepladsen i emnehierarkiet blandt disse 
artikler derimod ’Andre europæiske emner’ – det er således over halvdelen af 
alle de italienske artikler med vurderinger fra EP/MEP’er der handler om 
Europa-Parlamentets eller MEP’eres stillingtagen til andre europæiske emner 
som for eksempel diskussionen om tilladelsen af GMO-produkter i EU 
(Repubblica, 2010b). Tilsvarende emner udgør kun fokus i mindre end en 
fjerdedel af de danske artikler om holdningerne i Europa-Parlamentet. 
Der er også ret stor forskel på hvor mange artikler, der fokuserer på Europa-
Parlamentet selv – dette emne kommer ind på en klar andenplads i det danske 
tilfælde med knap en tredjedel af artiklerne, hvorimod jeg i mine 
undersøgelser af de italienske aviser kun er stødt på to artikler med dette 
fokus40. Derimod fylder internationale spørgsmål meget mindre i Danmark 
(otte procent af de danske vurderinger fra EP/MEP’er) end i Italien, hvor 
næsten en femtedel af de analyserede artikler med vurderinger fra EP/MEP’er 
har et internationalt spørgsmål i fokus. 

Når Europa-Parlamentet eller MEP’ere fremstår som subjekter i en artikel 
betyder det oftere i Danmark end i Italien at artiklens afsender er MEP’er. De 
danske MEP’ere har således forfattet 23 af de her analyserede indlæg 
hvorimod deres italienske kollegaer er direkte ansvarlige for 15 bidrag til den 
offentlige debat. MEP’ernes eget aktive bidrag udgør 23 procent af samtlige 
danske artikler vedrørende Europa-Parlamentet, mens kun otte procent af alle 
de italienske artikler vedrørende Europa-Parlamentet udgøres af MEP’ernes 
egne indlæg. Men disse indlæg fra MEP’erne udgør hele 62 procent af de 
danske indlæg der i de undersøgte aviser repræsenterer Europa-Parlamentet 
eller MEP’ere som subjekter i debatten - den tilsvarende andel i de italienske 
aviser er 37,5 procent.  

 

6.3 Opsamling på den empiriske undersøgelse af den offentlige debat i 
Italien og Danmark  

Efter analysen af de konkrete empiriske resultater som jeg netop har illustreret 
i de to forudgående afsnit, vil jeg nu samle op på resultaterne heraf og deres 
overensstemmelse med mine hypoteser for den offentlige debat i Italien og 
Danmark fra kapitel 5. 

I forbindelse med den empiriske undersøgelse af problemformuleringens 
delspørgsmål 2a fik jeg i kapitel 6.1 fastslået at:  
                                                            
40 Disse to er begge skrevet af MEP’ere ‐ Zanicchi (2010) og Leinen (2010) ‐ der går i rette med andre artiklers 
fejlagtige oplysninger om afstemninger eller beslutninger i Europa‐Parlamentet.   
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A: Den italienske opposition udtrykker sig mere positivt om EU-Domstolens 
aktiviteter end den danske. Særligt ses denne tendens i vurderinger af 
beslutninger i EU-Domstolen der går imod nationale politiske beslutninger. Der 
er således en højere grad af politisk motiverede vurderinger af EU i den 
undersøgte italienske skrevne presse end i den danske. 

- Dette er i overensstemmelse med betragtningerne i kapitel 5. 

B: Der er flere artikler i Danmark end i Italien der vedrører en principiel debat 
om hvad EU-domstolens rolle er og bør være.  

- Dette går i den ventede retning og som forklaret i kapitel 5 vil jeg mene 
at fundet af flere debatindlæg af principiel art i den analyserede danske 
presse bekræfter min påstand om at et lands politiske kultur bidrager til 
definitionen af, hvad der betragtes som relevant at diskutere.  

 
Yderligere vil jeg her understrege at den empiriske undersøgelse i kapitel 6.1 
desuden viste at der i de italienske aviser generelt var en klar overvægt af 
positivt indstillede vurderinger af EU-Domstolen, mens der i de danske aviser 
var en klar overvægt af negativt indstillede vurderinger af EU-Domstolen.  
Dette peger også i den forventede retning: I kapitel 4 definerede jeg den 
danske politiske kultur som værende relativt lukket og den italienske politiske 
kultur som relativt åben og i kapitel 5 fremstillede jeg min hypotese om at i en 
relativt mere lukket politisk kultur vil en generel tilbøjelighed til negative 
indstillinger til EU-Domstolen være mere udpræget på grund af en mere 
eksklusiv national tilgang.  
I denne sammenhæng kan også journaliststandens bidrag i øvrigt betragtes 
som værende præget af de politiske kulturers karakter. Et klart mindretal af de 
italienske journalistbidrag var således negativt indstillet, mens det samme 
gjaldt for det eneste fundne danske bidrag fra en journalist. Således lader der 
altså også her til at være overensstemmelse med min forventning om, at der i 
en relativt lukket politisk kultur som den danske vil være en mere udpræget 
tilbøjelighed til negative indstillinger til EU-Domstolen end i en relativt åben 
politisk kultur som den italienske. 
Dog må ekspertgruppens rolle i denne sammenhæng siges at være lidt speciel. 
I det italienske tilfælde var de nogenlunde ligeligt delt mellem negative og 
positive vurderinger med en lille hældning til den negative side (to mod én, så 
at sige). Dette kan måske skyldes at eksperterne som nævnt i de italienske 
aviser har en specifik professionel interesse i det Domstolen beskæftiger sig 
med og på den måde kan der her siges at være tale om en form for 
læserbreve. Rent intuitivt vil jeg mene at man nok mest skriver den form for 
indlæg når der er noget man er utilfreds med. 
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At dømme ud fra den indsamlede empiri lader det i det danske tilfælde 
derimod til at eksperterne er næsten lige så énøjet positive som politikerne er 
negative. Men i bund og grund gør de samme overvejelser sig gældende i det 
danske tilfælde som ovenfor. Her skriver eksperterne godt nok om mere 
principielle overvejelser vedrørende Europa og domstolene. Men hvis den 
generelle diskurs i de andre indlæg i den offentlige debat er negativt 
indstillede, så er det nok primært dem der er uenige i denne dominerende 
negative diskurs som føler sig mest inspirerede til at fatte pennen (eller slå på 
tasterne…).  

Alt i alt kan jeg dog konkludere at de i kapitel 6.1 undersøgte aspekter af den 
offentlige debat er i overensstemmelse med mine hypoteser fra kapitel 5 om 
EU-Domstolens stilling i den offentlige debat i Italien og Danmark. 

Således vil jeg uden yderligere kommentarer nu gå videre til at se nærmere på 
overensstemmelsen mellem det konkrete empiriske materiale om Europa-
Parlamentets stilling i den offentlige debat i Italien og Danmark og mine 
hypoteser herfor.  

I forbindelse med den empiriske undersøgelse af problemformuleringens 
delspørgsmål 2b fik jeg i kapitel 6.2 fastslået at: 

C: Europa-Parlamentet får mere plads i den italienske offentlige debat end i 
den danske.  

- Dette er i overensstemmelse med betragtningerne i kapitel 5. Med 102 
artikler i de danske aviser der lever op til kriterierne for min udvælgelse 
og 185 i de italienske aviser er der i øvrigt tale om en meget mere 
markant kvantitativ forskel, end vi så det ved artiklerne om EU-
Domstolen41. 

D: De danske MEP’eres bidrag udgør en større andel af alle artikler vedrørende 
Europa-Parlamentet i de danske aviser end man tilsvarende ser det i de 
italienske. 

- Dette er i overensstemmelse med betragtningerne i kapitel 5. Der er dog 
ikke blot en større andel af de samlede artikler, men i det hele taget 
også et større antal af artikler fra danske MEP’ere. De 23 indlæg som de 
13 danske MEP’ere har fået offentliggjort svarer i øvrigt til et gennemsnit 

                                                            
41  Der var 33 % flere artikler om EU‐Domstolen i den italienske presse end i den danske, men altså hele 81 % flere 
artikler om Europa‐Parlamentet i den italienske presse end i den danske.  
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på 1,77 bidrag pr. MEP’er, mens de 15 indlæg fra de 72 italienske 
MEP’ere svarer til 0,21 indlæg pr. MEP’er. 

E: Europa-Parlamentet fremstår oftere som et subjekt i den politiske debat i 
Danmark end man ser det i Italien. 

- Dette er jf. hypoteserne i kapitel 5 et uventet resultat. Jeg vil mene at 
forklaringen på denne overraskelse er at finde i MEP’ernes bidrag til den 
offentlige debat.  

 
Som beskrevet i kapitel 6.2 udgør MEP’ernes egne indlæg 23 procent af 
samtlige danske artikler vedrørende Europa-Parlamentet, men kun små otte 
procent af alle de italienske. De mange bidrag fra de danske MEP’ere har 
samtidig massivt forøget antallet af indlæg der repræsenterer Europa-
Parlamentet eller MEP’ere som subjekter i debatten – de udgør hele 62 procent 
heraf. På den baggrund vil jeg mene at det uventede resultat kan fortolkes 
som en uforudset sideeffekt af den større rolle de danske MEP’ere spiller i 
forhold til den plads Europa-Parlamentet får i den undersøgte presse. I lyset af 
det empiriske materiale er det forventede og større personfokus i det danske 
tilfælde noget de danske MEP’ere for en stor del næsten kan siges at sige at 
måtte tiltvinge sig. Ikke nok med at Europa-Parlamentet som institution får 
mindre plads i de danske aviser end i de italienske, de konkrete medlemmer af 
Europa-Parlamentet må i det danske tilfælde altså også i langt højere grad selv 
gøre noget aktivt for at komme til orde i den offentlige debat. Med andre ord, 
forventningen om at Europa-Parlamentet som institution får mindre plads i den 
danske debat og forventningen om at de konkrete MEP’ere som konsekvens 
heraf kommer i fokus i en større andel af de danske artikler end af de 
italienske er blevet bekræftet af de empiriske resultater. Men det i en grad og 
på en måde der betyder at Europa-Parlamentet og dets medlemmer i de 
danske aviser samtidig også fremstår som subjekt i en større andel af 
artiklerne vedrørende Europa-Parlamentet. Den empiriske bekræftelse af det 
andet element i mine hypoteser om Europa-Parlamentets rolle i den offentlige 
debat fra kapitel 5 er med andre ord uforudset kommet til at modsige det 
tredje element i de selvsamme hypoteser. 
 
Yderligere vil jeg her understrege at den empiriske undersøgelse i kapitel 6.2 
desuden viste at der i forhold til i de italienske artikler i de danske artikler 
generelt var en meget stærkere tendens til at fokusere ikke blot på de 
konkrete MEP’ere, men også på den nationale dimension.  
Dette peger i den forventede retning: I kapitel 4 definerede jeg den danske 
politiske kultur som værende relativt lukket og den italienske politiske kultur 
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som relativt åben og i kapitel 5 fremstillede jeg min hypotese om at i en 
relativt lukket politisk kultur vil en generel tilbøjelighed til et fokus på den 
nationale dimension og de nationale repræsentanter i Europa-Parlamentet 
være mere udpræget. 

Alt i alt kan jeg altså konkludere at de i kapitel 6.2 undersøgte aspekter af den 
offentlige debat med én undtagelse alle er i overensstemmelse med mine 
hypoteser fra kapitel 5 om EU-Domstolens stilling i den offentlige debat i 
Italien og Danmark. Den ovenstående analyse af den del af empirien der 
pegede i en anden retning i forhold til mine hypoteser resulterer desuden i at 
jeg ikke vil bedømme den som en fundamental modsigelse af de 
grundlæggende betragtninger der lå til grund herfor. At de konkrete MEP’ere 
har en stor del af ansvaret for hvilken rolle EP får i debatten vil jeg se som en 
bekræftelse af at det mere eksklusivt nationale fokus i den offentlige debat der 
foregår indenfor rammerne af en relativt lukket politisk kultur medfører en 
større rolle for de nationale MEP’ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

7. Konklusioner på undersøgelsen af forbindelsen mellem politisk 
kultur og udviklingen i den offentlige debat i Italien og Danmark 

Dette speciale er blevet udarbejdet for at belyse den måde de 
fælleseuropæiske institutioner optræder på i den offentlige debat i EU’s 
medlemslande og den betydning politisk kultur har i denne sammenhæng. 
Arbejdet har således i overensstemmelse med problemformuleringen været 
specifikt koncentreret om undersøgelsen af dette spørgsmål:  
Hvilken sammenhæng ses mellem politisk kultur og den stilling Europa-
Parlamentet og EU-Domstolen har i den offentlige debat i Italien og Danmark?  
 
En indledende analyse af begrebet politisk kultur klargjorde at det ud fra et 
teoretisk synspunkt kan betragtes som yderst relevant for den offentlige 
debats forløb idet et lands politiske kultur er med til at determinere strukturen 
i den offentlige debat. Med andre ord kan vurderingen af hvilke emner der er 
mest relevante at diskutere, vurderingen af hvem der skal udtale sig herom og 
vurderingen af hvordan tilgangen til disse emner skal være antages at være en 
funktion af den politiske kultur man tilhører.  

Efter en diskussion af de forskellige aspekter vedrørende begrebet politisk 
kultur definerede jeg grundlaget for en teoretisk klassificering af den politiske 
kultur i Italien og Danmark i forhold til hinanden. Jeg vurderede at en sådan 
klassificering kan foretages i forhold til skalaen Åbne Politiske Kulturer – 
Lukkede Politiske Kulturer og på baggrund af tre parametre i den politiske 
proces som jeg definerede som ’demokratiopfattelse’, ’demokratitype’ og 
’demokratipraksis’. Resultaterne af alle tre analyser pegede i samme retning 
og jeg konkluderede altså at den italienske politiske kultur er relativt åben 
mens den danske er relativt lukket. 

Således gik jeg videre med den empiriske efterprøvning af mine hypoteser om 
de forskelle i de fælleseuropæiske institutioners stilling i den offentlige debat 
som jeg forventede at finde på grundlag af den ovennævnte teoretiske 
diskussion af begrebet politisk kultur.  

Undersøgelsen viste helt overordnet, at det med udgangspunkt i den anvendte 
empiri også i praksis lader til at forskellene i de fælleseuropæiske institutioners 
status i den offentlige debat er i overensstemmelse med det jeg forventede på 
baggrund af den teoretiske forståelsesramme jeg med udgangspunkt i 
begrebet politisk kultur etablerede i afhandlingens første halvdel.  
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Undersøgelsen bekræftede således at EU-Domstolen er udsat for en mere 
politiseret debat i Italien. Dette afspejlede sig som ventet i at den italienske 
opposition lader til at være mere positivt indstillet overfor EU-Domstolens 
virke, særligt når nationale politiske beslutninger truffet af den siddende 
regering kritiseres. Desuden fandt jeg som ventet en mere principiel debat i 
Danmark og undersøgelsen bekræftede også at der i det danske tilfælde var 
langt flest negative vurderinger af EU-Domstolen og dens beslutninger mens et 
lige så stort flertal af de italienske artikler indeholdt positive vurderinger.  
For det tredje bekræftede den empiriske undersøgelse at Europa-Parlamentet 
får meget mere plads i de italienske aviser end i de danske og at de nationale 
repræsentanter i Europa-Parlamentet har en mere fremtrædende rolle i det 
danske tilfælde. Dette sidste aspekt afspejler sig i at de danske MEP’eres 
direkte bidrag udgør en større andel af samtlige artikler vedrørende Europa-
Parlamentet i de danske aviser end det tilsvarende ses i de italienske.  
Slutteligt kunne jeg ud fra undersøgelsen overraskende konkludere at Europa-
Parlamentet ikke fremstår som et subjekt i en større andel af de italienske 
artikler end af de danske, men at Europa-Parlamentet i det hele taget først og 
fremmest er objekt for debat i begge lande og således i meget begrænset 
omfang bidrager til debatten. 
 
Analysen af det empiriske materiale bekræfter altså tilsyneladende min 
forventning om at strukturen i den offentlige debat på præcis de ovennævnte 
punkter burde være nævneværdigt anderledes i de to undersøgte lande idet 
den politiske kultur i Italien og Danmark kan betegnes som henholdsvis relativt 
åben og relativt lukket. Jeg mener således at dette speciale alt i alt peger i 
retning af at studiet af politisk kultur er et element der ikke kan ignoreres hvis 
man ønsker at forstå de præmisser de nationale offentlige debatter udfolder 
sig på og dermed også den udfordring der for det europæiske samarbejde 
ligger i nødvendigheden af at tilnærme sig borgerne i de 27 medlemslande.   
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8. Perspektivering 

Specialets emne relaterer som illustreret i indledningen til de fælleseuropæiske 
institutioners relative fravær i de nationale offentlige debatter i EU-
medlemslandene.  

Undersøgelsen heraf tjener som en indledende undersøgelse af hvilken rolle 
politisk kultur spiller og den lader til at indikere at problemet er mere 
komplekst end det umiddelbart lader til at være når man – som skrevet i 
indledningen – så ofte affejer det ved blot at give mediernes eller politikernes 
dovenskab skylden for det europæiske spørgsmåls fravær. Politisk kultur kan 
nemlig med udgangspunkt i dette speciale indikeres som en endog meget 
vigtig faktor i relation til den relative usynlighed det europæiske spørgsmål har 
i medierne.  

Således ville det på denne baggrund være interessant at undersøge hvilke 
perspektiver der kan være for kulturel tilpasning? Og om det overhovedet er 
noget der kan træffes en bevidst beslutning om? Som Knudsen (1994:30) 
skriver: ”alting ville ganske vist være meget nemmere, hvis de kulturelle 
forskelle bare ikke fandtes. Men det gør de. Og hverken det fromme ønske om 
deres forsvinden eller de utallige overgreb, de kulturelle minoriteter har været 
udsat for i moderniseringens navn, har formået at få dem til at holde op med 
at være der”. Dog finder kulturel tilpasning rent faktisk sted hvilket, som 
Bennich-Björkman (2007) forklarer, også er blevet påvist af forskningen. Men 
skal dette ses som et udtryk for en rationel, bevidst beslutning eller er det 
først noget der kan konstateres når det rent faktisk er fundet sted? Svaret på 
dette spørgsmål vil i lyset af dette speciale vise sig centralt for den Europæiske 
Unions videre skæbne. 

Jeg anser som nævnt ikke politisk kultur som den ultimative forklaring på 
hvordan politiske systemer fungerer, men snarere som ét af flere 
komponenter, der kan bidrage til forklaringen af politiske fænomener. Kulturen 
vil påvirke den måde beslutningstagere interagerer på og deres måde at agere 
på. Som Elkins og Simeon påpeger (1979:142) er nogle af de aspekter der 
påvirkes heraf hvilke former for opførsel der betragtes som legitime; hvilke 
kriterier (videnskabelige, religiøse osv) der skal gælde i den politiske verden; 
hvordan politik opfattes og hvem der må deltage heri. 

Som Christian Welzel (2010:1) påpeger, så er den analyse der som min 
fokuserer på politisk kultur opmærksom på ’the societal fundaments of 
democracy’. Og efter at have gennemført denne undersøgelse er det et åbent 
spørgsmål hvilket europæisk samfund der skal ligge til grund for det 
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overnationale demokrati, der skulle have sit udtryk i Europaparlamentet og 
hvis rettigheder skulle garanteres af EU-Domstolen? Og hvis udvikling som 
forklaret i indledningen afhænger af en offentlig debat af bare nogenlunde 
jævn karakter.  
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BILAG 1: 
UDVALGTE BESTEMMELSER  

OM FOLKEAFSTEMNINGER I DEN DANSKE GRUNDLOV 
 
Grundlovens § 20, Stk. 1. Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer 
rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til 
mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med 
andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.  
Stk. 2. Til vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal på fem sjettedele af 
Folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til 
vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder 
regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller 
forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler. 
 

Grundlovens § 42, Stk. 6: Forslag til finanslove, tillægsbevillingslove, 
midlertidige bevillingslove, statslånslove, normeringslove, lønnings- og 
pensionslove, love om meddelelse af indfødsret, love om ekspropriation, love 
om direkte og indirekte skatter samt love til gennemførelse af bestående 
traktatmæssige forpligtelser kan ikke undergives folkeafstemning. Det samme 
gælder forslag til de i §§ 8, 9, 10 og 11 omhandlede love såvel som de i § 19 
nævnte beslutninger, der måtte være i lovsform, medmindre det for disse 
sidste ved særlig lov bestemmes, at sådan afstemning skal finde sted. For 
grundlovsændringer gælder reglerne i § 88. 

 

Grundlovens § 88: Vedtager Folketinget et forslag til en ny 
grundlovsbestemmelse, og regeringen vil fremme sagen, udskrives nyvalg til 
Folketinget. Vedtages forslaget i uændret skikkelse af det efter valget følgende 
Folketing, bliver det inden et halvt år efter den endelige vedtagelse at 
forelægge folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse ved direkte 
afstemning. De nærmere regler for denne afstemning fastsættes ved lov. Har 
et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 40 procent af samtlige 
stemmeberettigede afgivet deres stemme for Folketingets beslutning, og 
stadfæstes denne af kongen, er den grundlov. 
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BILAG 2: 
UDVALGTE BESTEMMELSER  

OM FOLKEAFSTEMNINGER I DEN ITALIENSKE FORFATNING 
 
Artikel 75, stk 1: Der udskrives folkeafstemning for at ophæve en lov eller en 
retskilde af samme værdi helt eller delvist, når 500.000 vælgere eller fem 
regionalråd beder herom. 

- È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o 
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo 
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è 
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e 
di indulto, di autorizzazione af ratificare trattati internazionali. 

stk 2: En folkeafstemning er ikke tilladt vedrørende skattelovgivning og 
finanslove, love der giver amnesti eller straffritagelse, love der autoriserer 
ratificering af internationale traktater.  

- Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di 
amnestia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

 

Den italienske Forfatnings Artikel 123: Hver Region har en grundlæggende 
Statut der i overensstemmelse med Forfatningen, fastlægger dens 
regeringsform og de grundlæggende principper for organiseringen og 
funktionsmåden. Statutten fastlægger reglerne for lovinitiativretten og for 
folkeafstemninger om Regionens love og administrative bestemmelser (…). 
Statutten underkastes folkeafstemning hvis en halvtredsenstyvendedel af 
Regionens vælgere eller en femtedel af Regionalrådet anmoder herom, 
indenfor de første tre måneder efter Statuttens offentliggørelse. 

- Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne 
determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione 
e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del 
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione (…). 
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi 
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori 
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. 

 
Artikel 132: Med organisk lov kan man, når Regionalrådene er blevet hørt, 
sammenlægge eksisterende Regioner eller danne nye Regioner med mindst én 
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million indbyggere, når der kommer anmodning herom fra et antal 
Kommunalråd, der repræsenterer mindst en tredjedel af den berørte 
befolkning og når forslaget vedtages af flertallet af den berørte befolkning i en 
folkeafstemning. Med Folkeafstemning og statslov kan det, når Regionalrådene 
er blevet hørt, tillades at Provinser og Kommuner der anmoder herom, kan 
blive adskilt fra én Region og tilknyttet en anden.  

- Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la 
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un 
minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti 
consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni 
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla 
maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con 
legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che 
Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una 
Regione ed aggregati ad un'altra.  

 

Artikel 138: Love om forfatningsændringer og andre organiske love vedtages 
af hvert af de to Kamre med to på hinanden følgende afstemninger. Der må 
ikke forløbe mindre end tre måneder mellem de to afstemninger og 
lovforslaget skal vedtages med et absolut flertal i begge de to kamre i den 
sidste af de to afstemninger.  Lovforslag af denne type underkastes 
folkeafstemning når en femtedel af et af de to Kamre, 500.000 vælgere eller 
fem Regionalråd anmoder herom indenfor de første tre måneder efter 
lovforslagets offentliggørelse (…). Der vil ikke finde folkeafstemning sted hvis 
lovforslaget i anden afstemning i hvert af de to kamre er vedtaget med to 
tredjedeles flertal.  

- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono 
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad 
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza 
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le 
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre 
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri 
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali 
(…).Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella 
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi 
dei suoi componenti.  
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BILAG 3: ARTIKLER VEDRØRENDE EU‐DOMSTOLEN 

Skema 1: Vurderinger af EU‐Domstolen efter tendens 

     

   Tendens  Positiv  Negativ  Total 

Italien  Antal  12  6 18

   Procentdel  67 %  33 % 100  %

Danmark  Antal  4  8 12
Procentdel  33 %  67 % 100 %

 

Skema 2: Vurderinger af EU‐Domstolen efter afsender og tendens 

Afsender  Parlamentsflertallet Oppositionen  Journalister  Eksperter 

   Tendens  Positiv  Negativ  Positiv  Negativ  Positiv  Negativ   Positiv  Negativ  Total 

Italien  Antal  2  2 5 0 4 2  1  2 18

   Procentdel  11 %  11 % 28 % 0 % 22 % 11 %  6 %  11 % 100 %

Danmark  Antal  0  6 0 0 0 1  4  1 12

Procentdel  0 %  50 % 0 % 0 % 0 % 8 %  33 %  8 % 100 %
 

 Kilde: egne indsamlede data 
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BILAG 4: ARTIKLER VEDRØRENDE EUROPAPARLAMENTET (EP) 

 
Skema 1:  
Artikler vedrørende Europa‐Parlamentet i alt: 

     

 
Vurderinger 

fra 
EP/MEP’era)

Vurderinger 
af 

EP/MEP’erb) Total 

Italien  Antal  25/15  122/23  185
   Procentdel  13 %/8 %  67 %/12 %  100 %

Danmark  Antal  20/17  41/24  102
Procentdel  20 %/17 %  40 %/23 %  100 %

 

 
Skema 1a): 
Artikler om vurderinger  
fra EP/MEP’er efter emne: 

     

EP/MEP’er 
om 

Nationalt 
emne 

EP/MEP’er 
om Inter‐
nationalt 
emne 

EP/MEP’er 
om andet 
europæisk 

land 

EP/ MEP'er om 
andet 

europæisk 
emne 

EP/ 
MEP’er 
om EP  Total 

Italien  Antal  8/2  7/0   0  10/11  0/2  40 
   procentdel  20 %/5 %  18 %/0 %  0 %  25 %/27 %  0 %/5 %  100 %

Danmark  Antal  5/8  3/0  1/1  6/2  5/6  37 
procentdel  14 %/21 %  8 %/0 %  3 %/3 %  16 %/5 %  14 %/16% 100 %

 

 
Skema 1b): 
Artikler om vurderinger  
af EP/MEP’er efter afsender: 

     

Anden 
Europæisk 
aktør om 

EP 
National 
om EP 

National om 
MEP'er 

International 
om EP  Total 

Italien  Antal  5 117 23 0  145
   Procentdel  3 % 81 % 16 % 0 %  100 %

Danmark  Antal  4 36 24 1  65
procentdel  6 % 55 % 37 % 2 %  100 %

Kilde: egne indsamlede data 



72 

 

Bibliografi: 

 
Anvendt litteratur: 
 
Aagaard, Jette (2010) EU-skæbnedag for dansk realkredit. Berlingske Tidende. 
13-09-2010, 
 
Almond, Gabriel A. (1989). ’The Intellectual History of the Civic Culture 
Concept’. I Almond, Gabriel A. og Verba, Sidney. The Civic Culture Revisited 
Newbury Park: Sage Publications Inc. 
 
Almond, Gabriel A. og Verba, Sidney (1989a). The Civic Culture – Political 
Attitudes and Democracy in Five Nations. Newbury Park: Sage Publications Inc  

Almond, Gabriel A. og Verba, Sidney (1989b). The Civic Culture Revisited. 
Newbury Park: Sage Publications Inc.  
 
Arter, David (2006). Democracy in Scandinavia – Consensual, majoritarian or 
mixed? Manchester University Press. 

Baron, Irene, Fich, Christian & Herslund, Michael (2011). Fra Leviathan til 
Lissabon. Magt og rettigheder i europæiske forfatninger. København: Jurist- og 
Økonomforbundets Forlag.  

Baron, Irene og Herslund, Michael (2011). ’Magten og borgerne – rettigheder i 
forfatninger’. I Baron, Irene, Fich, Christian & Herslund, Michael. Fra Leviathan 
til Lissabon. Magt og rettigheder i europæiske forfatninger (s. 35-74). 
København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  

Barry, Brian (1978). ’Sociologists, Economists, and Democracy’. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Bennich-Björkman, Li (2007). Political Culture under Institutional Pressure. 
How Institutional Change Transforms Early Socialization. New York: Palgrave 
Macmillan.  

Berlingske Tidende (28-11-2010). DF vil skabe dansk oprør mod EU-regler 

Blondel, Jean og Battegazzorre, Francesco (2002). ”Majoritarian” and 
”Consensus” Parliamentary Demoracies: a convergence towards ”Cooperative 
Majoritarianism”. Quaderni di scienza politica, 2002, Vol.:9, 225-251. 



73 

 

Boel, Erik (2010). VOR TIDS JØDER: Stil Danmark for EU -domstolen 
Politiken. 03-09-2010. 

Bogaards, Matthijs (2005). The Italian First Republic: ‘Degenerated 
Consociationalism’ in a Polarised Party System. West European Politics, Vol. 
28, Issue 3, p503-520. 

Borg, Orla og Boddum, Dorte Ipsen (12-09-2010). Opgør med 
udlændingepolitikken. Jyllands-Posten. 

Bull, Martin, og Pasquino, Gianfranco G. (2007). ‘A Long Quest in Vain: 
Institutional Reforms in Italy’, West European Politics, 30:4, 670–91. 

Calabrese, Giorgio(2010). Il cioccolato ''europeò' è meno sano. La Stampa. 26-
11-2010. 

Caprettini, Alessandro M. (2010). L’Ue condanna l’Italia per i rifiuti e nessuno 
dice che è colpa di Prodi. Il Giornale. 05-03-2010. 

Centro Studi Progetto Europeo, beskrivelse (på engelsk) af centrets arbejde: 
http://www.europressresearch.eu/html/centro.php?lang=ENG 

Dworkin, Ronald (1996). Freedom’s Law. Oxford: Oxford University Press. 

Elkins, David J. og Simeon, Richard E. B. (1979), A Cause in Search of Its 
Effect, or What Does Political Culture Explain? Comparative Politics, XI, s127-
145  

Falbert, Bent (2010). Ny EU-livstidsstilling: Enlig mor. Ekstra Bladet. 28-02-
2010 

Folketingets kommunikationsenhed (marts 2010). Min grundlov - Grundloven 
med forklaringer, 7. udgave, 1. Oplag. Fås i pdf-format på folketingets 
hjemmeside 
http://www.ft.dk/Dokumenter/Publikationer/Grundloven/~/media/Pdf_material
e/Pdf_publikationer/Grundloven/Min_grundlov%20pdf.ashx d. 13-04-2011  

Formisano, Ronald P. (2001). The Concept of Political Culture, Journal of 
Interdisciplinary History, xxxi:3 (Winter, 2001), 393–426. 

Fucilieri, Paola (2009), L’Europa ordina alla Regione di non abbattere i 
fringuelli. Il Giornale. 13-12-2009 



74 

 

Girvin, Brian (1989) ’Change and Continuity in Liberal Democratic Political 
Culture’. I Gibbins (ed.). Contemporary Political Culture (s31-51). SAGE 
Publications.  

Grindheim, Jan Erik  (1998). ’EU. Fra økonomisk fellesskap til politisk union’. I 
Sjur S. Holsen. Europeisk Integrasjon og nasjonal identitet 

Held, David (1993). Models of democracy. Oxford: Polity Press. 

Herslund, Michael, Humlebæk, Carsten, Korzen, Iørn og Høegh Müller, Henrik 
(2011). ’Forfatninger som opgør med fortiden’. I Baron, Irene, Fich, Christian 
og Herslund, Michael. Fra Leviathan til Lissabon. Magt og rettigheder i 
europæiske forfatninger (s. 75-116) København: Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag.  

Hine, David (1993). Governing Italy. The Politics of Bargained Pluralism. 
Oxford: Clarendon Press. 

Il Sole 24 Ore (2010b). Incognita Ue sulla normativa del made in.16-07-2010. 

Kelstrup, Morten et al. (2008). Europa i Forandring: en grundbog om EU’s 
politiske og retlige system. København: Hans Reitzels Forlag.  

Knudsen, Anne (1994) Europæisk kulturvariation – en mulig fremtid. 
Fremtidsorientering/3.1994. 

Kjær, Jakob Sorgenfri (2010a) Politisk sjusk eller fusk i kuponsag. Politiken. 
08-06-2010. 

Kjær, Jakob Sorgenfri (2010b). Minister afviser fusk og slendrian i 
kuponaffære. Politiken. 12-06-2010. 

Kjær, Jakob Sorgenfri (2010c). Regering lod EU tryne forbrugerne. Politiken. 
12-06-2010. 

Kjær, Jakob Sorgenfri (2010d). Danmark kan fastholde forbud mod 
rabatkuponer. Politiken. 17-09-2010 

Lane, Ruth (1992), Political Culture: Residual Category or General Theory? 
Comparative Political Studies, Oktober 1992; vol. 25, 3 s. 362-387 

Lane, Jan-Erik og Ersson, Svante (2008). ’The Nordic Countries - Compromise 
and Corporatism in the Welfare State’. I Colomer, Joseph M. (red.) 
Comparative European Politics (s 246-279). Routledge.  



75 

 

Laitin, David D. og Wildavsky, Aaron (1988). Political Culture and Political 
Preferences.  The American Political Science Review, Vol. 82, No. 2, Jun., s. 
589-597. 

Lauritzen, Thomas (2010). Venstre bremser EU's romakritik af Danmark. 
Politiken. 09-09-2010. 

Leinen, Jo (2010). La commissione sull'influenza. Corriere della Sera. 13-06-
2010. 

Lijphart, Arend (1999). Patterns of Democracy. Government Forms and 
Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press. 

Lord, Christopher (2001). Assessing Democracy in a contested Polity. Journal 
of Common Market Studies, 34:2, s.641-61 

Melotti, Umberto (2006), Migration Policies and Political Cultures in Europe: A 
Changing Trend. International Review of Sociology - Revue Internationale de 
Sociologie Vol. 16, No. 2 (July 2006), s. 191-208  

Messerschmidt, Morten (2010). Sådan stoppes spøgelsesbilister. Politiken. 
10.02.2010  

Moltchanova, Anna (2007). Nationhood and Political Culture, Journal of Social 
Philosophy, June 1 

Offeddu, Luigi (2010). Il Conto Salato. Corriere della Sera. 29-10-2010. 

Omar, Tarek (2010) Dansker vækker forargelse i EU-parlament. Politiken. 28-
08-2010. 

Pateman, Carole (1989). ’The Civic Culture a Philosophic Critique’. I Almond, 
Gabriel A. og Verba, Sidney (1989b), The Civic Culture Revisited (s.57-102). 
Newbury Park: Sage Publications Inc.  

P4 Midt & Vests tema: ”Midt- og Vestjysk hverdag i EU”: 
http://www.dr.dk/Regioner/Vest/Tema/EU/20090119130224.htm 

Pedersen, Thomas (2006). Demokrati og kultur i Den Europæiske Union. I Dan 
Jørgensen (red.), Eurovisioner. Essays om fremtidens Europa (s.121-143). 
København: Informations Forlag.  

Plum, E. (2007). Kulturel intelligens. København: Børsens Forlag. 



76 

 

Pombeni, Paolo (2006). ’Presentazione’. I De Felici, Emanuela Maria og Mené, 
Cristiana (eds.) l’europa scritta e parlata – come i media italiani raccontano 
l’unione europea. (s.9-14). Rom: Cide – Centro nazionale di informazione e 
documentazione europea,  

Rasmussen E. S. et al. (2006). Essentials and Social Science Research 
Methodology. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 

Repubblica (2010b). Sì alla patata modificata: Bruxelles apre agli Ogm. 02-03-
2010. 

Repubblica (2010c), Digitale, Ue respinge ricorso Mediaset: "Incentivo per 
decoder è aiuto di Stato”. 15-06-2010 

Sartori, Giovanni (1976). Parties and Party Systems: A Framework for 
Analysis. Cambridge: Cambridge University Press 

Schnell-Lauritzen, Dennis (2010). Domstole er globaliseringens helte. 
Berlingske Tidende. 21-11-2010. 

Sifft, Stefanie, Brüggemann, Michael, Kleinen-V.-Königslöw, Katharina, Peters, 
Bernhard, Wimmel, Andreas (2007). Segmented Europeanization: Exploring 
the Legitimacy of the European Union from a Public Discourse Perspective. 
JCMS, Volume 45. Number 1. pp. 127-55 

Skidmore-Hess, Daniel (2003). The Danish Party System And The Rise Of The 
Right In The 2001 Parliamentary Election. International Social Science Review, 
Vol. 78 Issue 3/4, p89-110 

Street, John (1994). Review Article: Political Culture - From Civic Culture to 
Mass Culture. British Journal of Political Science, jan 1994 Volume 24 Issue 1, 
pp. 95-113 (JSTOR)  

Welzel, Christian (2010). Political Culture, The Sage Handbook of Comparative 
Politics. 2009. Sage Publications. 10 Dec. 2010. < http://www.sage-
ereference.com/hdbk_compolitics/Article_n17.html>. 

Wind, Marlene (2006). Den europæiske forfatningskamp – før, under og efter 2 
x nej. København: Forlaget Thompson.  

Wind, Marlene (2008). Magtfordeling: Demokrati uden kant. Weekendavisen 
52, Ideer 10-11. 31-12-2008 



77 

 

Winkel Holm, Katrine (2010). Blå blok kan lidt endnu. Jyllands Posten. 13-11-
2010. 

Zanicchi, Iva (2010). Il voto di Iva Zanicchi. Corriere della Sera. 20-06-2010. 

Zatterin, Marco (2010) Alla chiamata d'emergenza l'Italia non risponde. La 
Stampa. 06-05-2010. 

Østergaard, Mette (2010). De konservative er under afvikling. Politiken. 14-
11-2010.  

 
Øvrig litteratur, læst til inspiration: 
 
Andersen, Ib (2009). Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden 
for samfundsvidenskaberne. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.  
 
Antorini, Christine et al. (2001). Det ny systemskifte. Gyldendal 

Bardi, L. (2007). Electoral Change in Italy and its Impact on the Party System, 
West European Politics, 30:4, 711–32. 

Bull, Martin og Rhodes, Martin (2007). Introduction – Italy: A contested Polity.  
West European Politics, Vol. 30, No. 4, 657 – 669 

Burke, Peter. (1978) Popular Culture in Early Modern Europe  

Cotta, Maurizio og Verzichelli, Luca (2008). Il sistema politico italiano. 
Bologna: il Mulino. 

Christiansen, Peter Munk et al.(2001). Den danske elite. Magtudredningen. 
København: Hans Reitzels Forlag.  

Diamanti, Ilvo (2007). The Italian Centre-Right and Centre-Left: Between 
Parties and ‘‘the Party’’, West European Politics, 30:4, 733–62. 

Easton, David (1965). A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley. 

Europa – Internetportalen til EU, 2007 

Fabbrini, Sergio (1994). Quale democrazia. L’Italia e gli altri. Rom: Laterza 

Hirschman, A. 0. (1974). Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in 
Firms, Organizations and States, Cambridge, Mass.: Harvard University Press,  



78 

 

Koff, Sondra, Z. (1980/1981). The Delivery of Health Care and Political 
Culture: The Case of Italy. Policy Studies Journal, 9:2 Special Number 1, 
s.294-300 

Koopmans, Ruud and Erbe, Jessica (2004) ’Towards a Europan public sphere?’, 
Innovation: The European Journal of Social Science Research, 17:2, 97 – 118 

Lehman, Edward W., On the Concept of Political Culture: A theoretical 
Reassessment. Social Forces, Vol. 50, March 1, 1972 

Messina, Patrizia (2007). Opposition in Italy in the 1990s: Local Political 
Cultures and the Northern League. Government and Opposition Volume 33, 
Issue 4 pages 462-478 (Fundet på http://onlinelibrary.wiley.com.esc-
web.lib.cbs.dk/doi/10.1111/j.1477-7053.1998.tb00462.x/pdf). 

Morlino, Leonardo (1996). Crisis of Parties and Change of Party System in 
Italy. Party Politics Vol. 2, s. 5-30. 

Mosse, George L. (1974) The Nationalisation of the Masses. New York: Howard 
Fertig. 

Nedergaard, Peter (2010a), Hvordan fungerer Den Europæiske Union? En 
grundbog om EU efter Lissabon-traktaten. Viborg: Forlaget Colombus.  

Norris, Pippa (2003), A Vituous Circle – political communication in 
postindustrial societies. New York: Cambridge University Press.  

Obradovic, Daniela (1996). Policy Legitimacy and the European Union. Journal 
of Common Market Studies, vol. 34/2 (June 1996), s 191-221 

Pedersen, Thomas (1994). Folkestyrets fremtid i den Europæiske Union. 
Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidsorientering/3.1994 

Pedersen, Thomas (2002). Demokrati og Europæisk Integration: en Oversigt. I 
Petersen, Thomas (red.), Europa for Folket? EU og det Danske Demokrati 
(s.11-31). Magtudredningen, Aarhus Universitetsforlag. 

Pfetsch, B. (2005). Media Opinion in European Public Debate: An Empirical 
Study of Newspaper Editorials in Seven Countries’. Paper presented at the 
Annual Conference of the ICA, 26-30 May 2005, New York 

Riffe, D.A., Lacey, C.F. og Stephen, R. (1998), ’Analysing Media Messages. 
Using Quantitative Content Analysis in Research’. Mahwah, NJ: L. Erlbaum. 



79 

 

Sani, Giacomo (1989). ’The Political Culture of Italy: Continuity and Change’. I 
Almond, Gabriel A. og Verba, Sidney (1989b), The Civic Culture Revisited 
(s.273-324). Newbury Park: Sage Publications Inc. 
 
Smith, Anthony D. (1986) The Ethnic Origins of Nations, Oxford: Blackwell 

Sørensen, Catharina (2005). Denmark, the EU and Public Opinion – Scepticism 
mixed with pro-integrationist sentiments? I Michael Herslund & Ramona 
Samson (red.), Unity in Diversity. Europe and the European Union: 
Enlargement and Constitutional Treaty (s. 133-157). Copenhagen Business 
School Press. 

Sørensen, Catharina (2007). Euroscepticism. A Conceptual and a Longitudinal, 
Cross-Country Examination of Public Scepticism towards the European Union. 
Ph.d.-afhandling. København: Det Samfundsvidenskabelige Fakultets 
Reprocenter. 

Trigilia, C. (1986). Grandi partiti, piccole imprese. Bologna: Il Mulino. 

Vassallo, Salvatore (2007). Government under Berlusconi: The Functioning of 
the Core Institutions in Italy. West European Politics, 30:4, 692–710. 

Værdibattle (DR2: 15/11 kl 15:31) kosmopolitisme vs. Nationalisme. Fundet 
på 
http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Golden_Days/Golden+Days_Vær
dibattle_Kosmopolitanisme_vs_+Nationalisme.htm 

Østergaard, Uffe. ’Bønder og danskere - dansk mentalitet og politisk kultur’. I 
Europas ansigter: nationale stater og politiske kulturer i en ny, gammel 
verden. Rosinante 

 


