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Abstract: The Value Based Communication of the Social Democrats  

The main purpose of the thesis was to examine the communication of the Danish Social Democrats 

concerning the heavy financial reforms of the Thorning-Schmidt government in order to determine, 

whether or not it is consistent with traditional social democratic values. Therefore, a critical discourse 

analysis of the communication of the two leading social democrats Mette Frederiksen (Minister of 

Employment) and Bjarne Corydon (Minister of Finance) was carried out.  

 

Based on the analysis of four feature articles and one interview it was possible to identify four main 

discourses. First of all, the five texts are influenced by a strong economic discourse, which supports the 

efforts of the Social Democrats to stage the Thorning-Schmidt government as an economic responsible 

government, who is able to lead Denmark safely through the economic crisis. However, in order to do so 

financial reforms of central social benefits are necessary. 

 

In close connection to the economic discourse, a welfare discourse was identified, which primarily is applied 

in Corydon’s texts. Here, the welfare discourse appears to be strictly under the ruling of the economic 

discourse, because the welfare and social benefits are described as being highly dependent on a strong and 

stable economy. Overall, it was determined that the communication of Bjarne Corydon underlines the fact 

that his primary focus is to secure economic stability, which, according to him, means that reforms are 

necessary in order to be able to afford the welfare state in the future. However, in his support for cutbacks 

on social benefits it was concluded that Corydon, in his choice of rhetoric, looks down on the unemployed 

by hinting that people on social benefits are incompetent, because they are not able to support 

themselves.  

 

Furthermore, it was stated that all five texts are influenced by a value discourse that is used to describe the 

relationship between the economic reforms and the social democratic value system. Even though, the 

value discourse is often applied and verbalised it was determined that it also appears subordinate to the 

dominating economic discourse, since it is only used to “decorate” the financial reforms with social 

democratic values.     

 

In close connection to the value discourse it was possible to identify a rights-and-responsibility discourse in 

Mette Frederiksen’s two feature articles. The discourse is used to describe the need for a greater balance 

between the individual’s right to claim social benefits and the individual’s responsibility to contribute to the 

welfare state by being in employment and paying taxes. Hereby, the thesis argued that Frederiksen is 
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activating a liberal frame, which claims that you have to do your duty and take responsibility for your own 

life before you can claim your rights.  Additionally, it was concluded that both Frederiksen’s and Corydon’s 

focus on the unemployed is to be viewed in connection with the on-going public debate, where the general 

sympathy in society has changed from the unemployed on social benefits to the “hardworking” salary 

earners, who contributes to the welfare state.    

 

Finally, the thesis was able to conclude that the Social Democrats are communicating a value based 

narrative stating that the financial reforms are necessary in order to rebuild the economy, which means 

that more people should be able to provide for themselves instead of living of social benefits. However, this 

narrative is not believed to be consistent with the social democratic values. On the contrary, it was 

estimated that the narrative is primarily based upon a liberal value system, where the society rewards 

those who work hard at the expense of the unemployed. Overall, it was concluded that the Social 

Democrats are acting as a market-oriented party, who tries to adjust its political products to the demand of 

the political consumers at the expense of the party’s traditional value system.  
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Indledning  

Socialdemokraterne har siden regeringsdannelsen med De Radikale og Socialistisk Folkeparti (SF) i oktober 

2011 været i konstant politisk modvind, hvilket har resulteret i vælgerflugt og dårlige meningsmålinger. 

Den massive kritik skyldes især at Thorning-Schmidt-regeringen har ført en stringent økonomisk politik, 

hvor den ene reform har afløst den anden (Vestergaard: 2013). En reformkurs, der dog ifølge regeringen er 

nødvendig for at få Danmark igennem den økonomiske krise og fremtidssikre velfærdssamfundet 

(Regeringsgrundlaget: 2011). Men som samtidig har medført, at Socialdemokraterne, som det største 

regeringsparti, er blevet beskyldt for at være ude af trit med partiets værdier, da det foreløbig ikke er 

lykkedes at overbevise vælgerne om, at de mange økonomiske reformer er en forudsætning for at bevare 

den fælles velfærd. 

 

Den konstante økonomiske dagsorden har på den måde været med til at tegne et billede af, at økonomien 

er blevet et mål i sig selv for regeringen, imens velfærden kommer i anden række. Et billede, der ligger 

langt fra den socialdemokratiske grundfortælling, hvor der altid har kunnet sættes lighedstegn mellem 

kampen for velfærdsstaten og partiets kerneværdier; frihed, lighed og solidaritet (Socialdemokraterne: 

2014). Samlet set har det resulteret i, at Socialdemokraterne anklages for at føre en højreorienteret 

økonomisk politik, der både ligger langt fra partiets traditionelle rolle som ”velfærdsstatens vogter” og den 

økonomiske plan Fair Løsning, som partiet gik til valg på sammen med SF (Knudsen: 2012).  

 

Det vurderes dog, at Socialdemokraternes markante fokus på at udvise økonomisk ansvarlighed skal ses i 

lyset af det faktum, at vælgerne historisk set har haft størst tiltro til borgerlige regeringer i forhold til at føre 

en stabil økonomisk politik (Andersen: 2011, s. 192-194). Derfor kan det argumenteres, at Thorning-

Schmidt-regeringen, og i særdeleshed Socialdemokraterne, nu forsøger at udfordre denne opfattelse ved at 

vise, at en socialdemokratisk ledet regering er i stand til at få rettet op på og skabt stabilitet i dansk 

økonomi (Fejerskov: 2013).  

 

På den måde håber Socialdemokraterne givetvis at kunne appellere til den store gruppe af svingvælgere på 

den politiske midte, der bliver stadig større og større. Denne udvikling skyldes, at vælgerne ikke længere 

stemmer loyalt på de store klassepartier, men er blevet politiske forbrugere, der shopper rundt mellem 

partierne i jagten på det bedste ”produkt”. Derfor er det blevet sværere for partierne at føre en ideologisk 

forankret politik, der er bundet op på et bestemt vælgersegment, hvilket betyder, at de er tvunget til at 

favne en langt bredere og mere broget vælgermasse end tidligere (Knudsen: 2011, s. 313-317).   
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Men spørgsmålet er om den stringente økonomiske dagsorden, Thorning-Schmidt-regeringen har lagt for 

dagen, er forenelig med de socialdemokratiske kerneværdier og ikke mindst partiets historiske rolle som 

”velfærdsstatens vogter”? Derfor findes det interessant at undersøge, hvordan Socialdemokraterne 

forsøger at forklare sammenhængen mellem de økonomiske reformer og partiets værdigrundlag. Med 

udgangspunkt i specialets indledning formuleres derfor følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 

Hvilken værdifortælling kommunikerer Socialdemokraterne i forbindelse med regeringens økonomiske 

reformer? Hvordan stemmer den overens med partiets værdigrundlag? 

 

Det er således specialets påstand, at Socialdemokraterne, i formidlingen af partiets og Thorning-Schmidt-

regeringens økonomiske politik, kommunikerer ud fra et borgerlig-liberalt værdisæt, der ikke stemmer 

overens med de socialdemokratiske kerneværdier. Samlet set har de økonomiske reformer derfor 

medvirket til at skabe et billede af en socialdemokratisk ledet regering, der fører højreorienteret 

økonomisk politik og skærer ned på kernevelfærden. 

 

Formålet med specialet er derfor, med udgangspunkt i en diskursanalyse af udvalgt 

kommunikationsmateriale at belyse, hvilke diskurser og budskaber, der præger Socialdemokraternes 

kommunikation af den økonomiske politik, og hvordan disse stemmer overens med det socialdemokratiske 

værdigrundlag.  
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Metode 

I det følgende afsnit vil specialets teoretiske og metodologiske ramme blive præsenteret og valideret. Først 

gennemgås og diskuteres socialkonstruktivismen, som repræsenterer specialets videnskabsteoretiske 

forudsætninger. Herefter præsenteres og udfoldes lingvisten Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, 

der både fungerer som specialets teoretiske og metodologiske ramme. I forlængelse heraf redegøres for 

specialets øvrige teoretiske perspektiver, hvorefter den udvalgte empiri præsenteres og diskuteres. 

 

2.1 Socialkonstruktivisme  

Specialets problemstilling vil blive anskuet ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv. Ved brug af dette 

paradigme inden for videnskabsteori anerkendes det, at viden og forståelse er kulturelt og historisk 

konstitueret. Indenfor socialkonstruktivismen findes der således ikke en objektiv sandhed. Derimod er 

sandheder sociale konstruktioner, også kaldet diskurser, der skabes gennem sprogbrug, og som udøver 

magt ved at sætte rammerne for, hvordan vi skal opfatte verden (Burr: 1995, s. 1-5).  

 

Det vil sige at vores måde at tale på ikke afspejler vores omverden og sociale relationer neutralt, men 

derimod spiller en aktiv rolle i at skabe og forandre dem. Derfor er det nødvendigt at bevare en kritisk 

indstilling overfor selvfølgelig viden, da sandheden ikke findes i et objektivt perspektiv, men skabes i 

interaktionen mellem mennesker. På den måde opstår virkeligheden ud fra de situationer, hvor mennesker 

interagerer med hinanden (Burr: 1995, s. 1-5).   

 

Det er således gennem sproget, at den sociale og kulturelle omverden forandres, da menneskets sprogbrug 

trækker på forskellige diskurser og elementer fra andre tekster. Det betyder, at sproget er sammensat i 

forskellige mønstre, som vores udsagn følger, når vi bevæger os inden for bestemte sociale domæner. 

Derfor er det netop gennem vores interaktion med hinanden i forskellige situationer, at verden enten 

forandres eller opretholdes (Jørgensen et al: 2008, s. 9- 12).  

 

Således er der aldrig er tale om ét generelt betydningssystem, men om et antal diskurser, hvor 

betydningerne skifter fra diskurs til diskurs. På den måde er diskurser konkrete måder at give betydning til 

verden på samtidig med, at andre måder bliver mindre sandsynlige eller helt udelukkes. Diskurser, der i sig 

selv udgør en bestemt måde at tale om og forstå verden på forandres og omformes derfor konstant i en 

diskursiv kamp med andre diskurser for at opnå hegemoni (Jørgensen et al: 2005, s. 15-17).  
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Inden for det socialkonstruktivistiske paradigme er viden derfor subjektiv og konstrueres i sociale 

sammenhænge. Der findes således ikke en objektiv sandhed, hvilket betyder, at dette speciales resultater 

er en subjektiv fremstilling af virkeligheden og påvirket af forfatterens personlige værdier og opfattelser. 

Derfor er specialets analyse og konklusion heller ikke objektive resultater, der er en del af en større 

sandhed, men derimod forfatterens personlige fortolkning af specialets undersøgelsesområde i forhold til 

den anvendte teori og empiri. Det betyder, at dette speciales resultater ligeledes kun er én mulig 

konstruktion af sandheden.  

 

Derfor er det udelukkende gennem en stringent anvendelse af teori og metode, at det er muligt at 

legitimere videnskabeligt produceret viden og dermed distancere sig fra egne selvfølgeligheder (Jørgensen 

et al: 2008, s. 31-33). Det er således både accepten af den personlige subjektivitet samt en konsekvent og 

metodologisk anvendelse af den teoretiske ramme i forhold til de empiriske data, der gør det muligt at 

distancere sig fra personlige forudindtagede anskuelser i analysen og diskussionen af specialets resultater.  

 

2.2 Kritisk diskursanalyse  

Diskursanalyse er en af de mest anvendte metoder indenfor det socialkonstruktivistiske paradigme, da den 

fokuserer på at klarlægge de processer, der er med til at producere viden. Der findes mange forskellige 

metodiske tilgange inden for det diskursanalytiske felt, men fælles for dem er en målsætning om at 

udforske og kortlægge magtrelationer i samfundet og derefter pege på muligheder for social forandring på 

baggrund af forskellige normative perspektiver (Jørgensen et al: 2008, 9-12).   

 

Inden for det diskursanalytiske felt er Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse helt central og anvendes 

som dette speciales analysemetode. Faircloughs tilgang er valgt, da det er den mest udviklede i forhold til 

forskning i kommunikation, kultur og samfund. Dog er det er vigtigt at understrege, at denne tilgang kun er 

én ud af mange mulige inden for det diskursanalytiske felt (Jørgensen et al: 2008, s. 72-73). Den kritiske 

diskursanalyse knytter sig desuden til et kvalitativt undersøgelsesdesign, hvilket muliggør en dybdegående 

og kvalificeret analyse, men er samtidig baseret på en begrænset mængde empiri (Rasmussen et al: 2006, 

s. 93-95).  

 

Fairclough selv beskriver den kritiske diskursanalyse som relationel, dialektisk og tværdisciplinær, da den 

fokuserer på de sociale relationer mellem diskurser og deres gensidige dialektiske afhængighed, imens den 

samtidig bevæger sig på tværs af forskellige discipliner som blandt andet lingvistik, politologi og sociologi. 

Den kritiske diskursanalyse er solidt plantet inden for det socialkonstruktivistiske paradigme, hvilket vil sige 
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at sprogbrug aldrig er objektiv, men derimod sociale praksisser, som både konstituerer og konstitueres af 

andre sociale praksisser (Fairclough: 2010, s. 3-10).  

 

Faircloughs tilgang bygger således på en antagelse om, at sprog og samfundsmæssige strukturer hænger 

tæt sammen og hele tiden påvirker hinanden. Det betyder, at verden konstant influeres og forandres 

gennem kommunikation. Derfor er sprogbrug aldrig neutralt, men vil altid påvirke den kontekst den 

anvendes i (Werther: 1997, s. 211-212). Den kritiske diskursanalyse er derfor en metode til at analysere 

sprog og samfundsmæssige strukturer og måden, hvorpå de gensidigt påvirker hinanden. Derfor giver det 

ikke mening at analysere sprogbrug eller samfundsstrukturer isoleret, da det er samspillet mellem dem, der 

er interessant (Fairclough: 2003, s. 2-3). 

 

I den kritiske diskursanalyse er undersøgelsen af forandring det primære fokusområde. Konkret sprogbrug 

viser altid tilbage til tidligere diskursive struktureringer og trækker på samme måde altid videre på 

etablerede betydninger. Derfor er det intertekstuelle samspil helt centralt, da det er ved at sammenkoble 

elementer fra forskellige diskurser, at den konkrete sprogbrug kan forandre de enkelte diskurser og 

dermed også den sociale og kulturelle omverden (Jørgensen et al: 2008, s. 15-17). Kort sagt koncentrerer 

den kritiske diskursanalyse sig derfor om samspillet mellem sproget og den kontekst det anvendes i.  

 

På den måde forandres den sociale og kulturelle omverden konstant gennem menneskers konkrete 

sprogbrug, der altid trækker på en lang række forskellige diskurser og elementer fra andre tekster, der 

således har evnen til at påvirke og forandre vores viden, værdier og holdninger, hvilket betyder, at 

sprogbrug kan bidrage til at skabe sociale forandringer (Fairclough: 2003, s. 1-17).   

 

Her spiller diskurserne en central rolle, da det er gennem deres indbyrdes kamp for at fastlåse sprogets 

betydning på netop deres måde, at forandringerne skabes. Det vil sige, at diskurser er åbne enheder, der 

konstant omformes i kontakten med andre diskurser. Det er derfor ved at sammenføje elementer fra 

forskellige diskurser, at den konkrete sprogbrug kan forandre de enkelte diskurser og dermed også 

omverdenen. De diskursive kampe er således med til både at forandre og reproducere den sociale 

virkelighed (Jørgensen et al: 2008, s. 15-18). Diskurs kan således defineres som en bestemt måde at tale om 

og forstå verden på (Jørgensen et al: 2008, s. 9).  
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Samlet set er sproget derfor struktureret i forskellige mønstre, som anvendes alt efter, hvilken social 

kontekst vi agerer i. Derfor er sprogbrug altid en diskursiv begivenhed, der består af tre dimensioner; 

teksten, interaktionen og konteksten, hvilket illustreres i Faircloughs tredimensionelle model, der  vil blive 

beskrevet i det følgende (Jørgensen et al: 2008, s. 79-83).  

 

 

 

Fairclough’s tre-dimensionelle model for kritisk diskursanalyse  

(Jørgensen et al: 2008, s. 81) 

 

 

Inden for den kritiske diskursanalyse anskues tekster som en del af sociale begivenheder og er en måde, 

hvorpå mennesker kan interagere og kommunikere med hinanden. Derfor spiller tekster en central rolle i 

forhold til at producere og forme viden (Fairclough: 2003, s. 21-22). På tekstniveauet analyseres den 

enkelte teksts lingvistiske egenskaber med det formål at kortlægge, hvordan diskurserne aktiveres gennem 

enkelte ord og sætninger (Jørgensen et al: 2008, s. 94-95). Denne opgaves tekstanalyse benytter sig af 

følgende redskaber: ordvalget, grammatikken og kohæsionsstrukturen (Werther: 1997, s. 212-222).  

     

På interaktionsniveauet analyseres de diskurser, som teksten trækker på, herunder hvordan de produceres 

og fortolkes (Jørgensen et al: 2008, s. 93). I forhold til tekstniveauet, hvor den enkelte teksts interne 

relationer analyseres, fokuseres her på tekstens intertekstuelle relationer, hvilket vil sige forholdet mellem 

øvrige tekster, som den aktuelle tekst trækker på (Fairclough: 2003, s. 39-41). Interaktionsniveauet 

fokuserer derfor både på tekstens udsagnskraft, kohærens og intertekstualitet (Werther: 1997, s. 222- 226). 
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Som vist i modellen er det desuden interaktionsniveauet, der medierer forbindelsen mellem selve teksten 

og den samfundsmæssige kontekst og er dermed bindeled i analysen (Phillips et al: 2005, s. 278).  

 

Yderst i tretrinsmodellen er kontekstniveauet, der fokuserer på den samfundsmæssige kontekst, som den 

diskursive begivenhed er en del af (Werther: 1997, s. 211-212). I denne del af analysen undersøges det 

samtidig, hvorvidt den diskursive praksis reproducerer eller forandrer eksisterende diskursordner, og hvilke 

konsekvenser det har for kontekstniveauet (Jørgensen et al: 2008, s. 98). På dette niveau sættes 

diskursanalysen således ind i et større perspektiv for derigennem at belyse sammenhængene mellem den 

samfundsmæssige kontekst og den specifikke sprogbrug (Jørgensen et al: 2008, s. 82).  

 

Opsummerende er det vigtigt at understrege, at kritisk diskursanalyse ikke giver alle svarene, men derimod 

kan bruges til at indfange forandringer. Tekster indgår således i forskellige diskursordner, der former og 

formes af specifik sprogbrug indenfor en bestemt kontekst. Viden skabes således i samspillet mellem 

tekster, diskursordner og den omkringliggende kontekst. For at analysere en diskursiv begivenhed er det 

derfor afgørende at analysere alle modellens tre dimensioner og samspillet imellem dem.   

 

Samtidig er det inden for den kritiske diskursanalyse afgørende at acceptere, at det ikke er muligt at 

komme om ”bagved” diskurser. Tværtimod er udgangspunktet, at det aldrig er muligt at nå virkeligheden 

udenom diskurserne, hvorfor det er diskursen selv, der er genstand for analyse. Det gør det svært for 

forfatteren at undersøge de diskurser, man selv er tæt på og har en mening om. Derfor er det vigtigt at 

fokusere på at sætte parentes om sig selv og sin viden, så egne subjektive vurderinger ikke overskygger 

analysen.  

 

Det er dog vigtigt at understrege, at dette ikke løser problemet med forfatterens rolle, når der arbejdes ud 

fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, da denne også præges og influeres af den diskursive konstruktion 

af verden (Jørgensen et al: 2008, s. 31-33). Som nævnt i forrige afsnit er det kun ved at acceptere sin 

personlige subjektivitet og ved en stringent anvendelse af teori og metode, at det er muligt at distancere 

sig fra forudindtagede anskuelser. Subjektiviteten er derfor en præmis, der ikke er til at komme udenom, 

men som forfatteren skal være bevidst omkring og tage forbehold for i specialets konklusioner.  

 

For at belyse og analysere de sociale strukturer, som dette speciales problemformulering er omgivet af, er 

det nødvendigt at trække på en større teoretisk ramme, hvilket vil blive præsenteret i det følgende.  
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2.3 Teoretisk ramme  

Som redegjort for i metodeafsnittets indledning fungerer Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse både 

som specialets teoretiske og metodologiske ramme. Analysens tekst- og interaktionsniveau baseres derfor 

på den i forrige afsnit gennemgåede diskursteori, som anvendes til at belyse de udvalgte teksters 

lingvistiske egenskaber samt de diskurser, de trækker på. På kontekstniveauet i diskussionsafsnittet 

inddrages derefter specialets øvrige teoretikere med det formål at sætte de udvalgte tekster ind i en større 

politisk og samfundsmæssig kontekst.  

 

Med udgangspunkt i Anthony Giddens, Philip Gould og Colin Crouch illustreres og diskuteres den 

fornyelsesproces som socialdemokratierne over hele Europa, inklusiv i Danmark, i de senere årtier har 

været tvunget ud i på grund af faldende medlemstal og svigtende vælgertilslutning. På den måde anvendes 

Giddens, Gould og Crouch til at sætte de danske Socialdemokraters udfordringer med at kapre vælgere 

henover den politiske midte, uden at gå på kompromis med deres traditionelle værdier, ind i en større 

europæisk, historisk og politisk kontekst.  

 

I forlængelse deraf udfoldes teorien indenfor den politiske marketing, der de seneste årtier, i takt med at 

vælgerne har udviklet sig til politiske forbrugere, der shopper rundt mellem partierne, har vundet indpas i 

den politologiske verden. I den forbindelse fokuseres især på Jennifer Lees-Marshments teorier omkring 

politiske partiers øgede markedsorientering og deres forsøg på at tilpasse deres politiske ”produkt” til de 

kritiske forbrugere. Derudover inddrages Tim Knudsens analyser omkring, hvordan de danske politiske 

partier har udviklet sig fra massepartier med rodfæstede kernevælgere til markedspartier, der fungerer 

som salgsorganisationer og anvender marketingsprincipper, som var de private virksomheder.  

  

Jørgen Goul Andersen går et spadestik dybere og analyserer partiernes image og issue ownership, der 

handler om, hvor de enkelte partier har deres styrkepositioner, og hvilke politiske områder de har ejerskab 

til. I forhold til dette speciale anvendes Jørgen Goul Andersens analyse til at påvise den udfordring, 

Socialdemokraterne står overfor i forhold til at skulle bevise overfor vælgerne, at de er i stand til at føre en 

ansvarlig økonomisk politik. Derefter inddrages Jørn Henrik Petersens analyse af, hvordan 

Socialdemokraterne gennem ret-og-pligt-princippet forsøger at sætte Thorning-Schmidt-regeringens 

økonomiske reformer ind i en ideologisk og værdipolitisk ramme. I den forbindelse er også George Lakoffs 

framing teori helt central, da den illustrerer vigtigheden af, at Socialdemokraterne med udgangspunkt i den 

førte politik udarbejder og opbygger deres egne frames på baggrund af deres ideologiske værdier for 

derefter at inkorporere dem i partiets argumentation og kommunikation.  
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2.4 Udvælgelse af empiri 

Specialets analyse koncentrerer sig om finansminister Bjarne Corydon og beskæftigelsesminister Mette 

Frederiksen, da det vurderes at være de to topministre, der primært udstikker og kommunikerer 

Socialdemokraternes økonomiske politik. Samtidig er de begge medlemmer af regeringens 

koordinationsudvalg, imens Corydon desuden er formand for økonomiudvalget, hvilket er de to centrale 

udvalg, hvor regeringspartiernes topministre koordinerer større regeringsudspil og tilrettelægger den 

samlede økonomiske politik (Statsministeriet: 2014).  

 

Til besvarelsen af specialets undersøgelsesspørgsmål er der udvalgt fem analysetekster, der samlet set 

udgør specialets empiriske omdrejningspunkt. Tekstmaterialet består af to forskellige kommunikative 

genrer i form af fire kronikker og et interview.  

 

Oversigt over analysetekster  

 

Genre  Dagblad Dato  

Det bliver svært 

(beskæftigelsesminister Mette Frederiksen) 

 

Kronik Politiken 19.2.2012 

Ret og pligt skal tilbage i balance 

(beskæftigelsesminister Mette Frederiksen) 

 

Kronik Politiken 23.5.2012 

Socialdemokraterne er bedst for Danmark 

(beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, finansminister Bjarne 

Corydon, minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen 

og daværende gruppeformand Henrik Sass Larsen) 

 

Kronik Politiken 20.8.2012 

Realisme er vejen til nye job   

(finansminister Bjarne Corydon) 

  

Kronik Politiken 8.2.2013 

Jeg tror på konkurrencestaten 

(solointerview med finansminister Bjarne Corydon) 

 

Interview Politiken 

 

24.8.2013 
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Analyseteksterne er udvalgt på baggrund af en infomediasøgning fra perioden 1. oktober 2011 til 31. 

december 2013. Perioden begynder således ved Thorning-Schmidt-regeringens tiltrædelse i oktober 2011, 

hvor Mette Frederiksen og Bjarne Corydon blev udnævnt som henholdsvis beskæftigelses- og 

finansminister. Infomediasøgningen blev desuden afgrænset ved kun at søge i de landsdækkende dagblade, 

da det vurderes, at det primært er her ministrenes kronikker og længere solointerviews bringes.  

 

Søgningen på ”Mette Frederiksen” som artikelforfatter gav 25 resultater og 18 på ”Bjarne Corydon”. På 

baggrund af en gennemgang af de 43 resultater er fire kronikker udvalgt, der alle vurderes at være i tråd 

med de to ministres øvrige kommunikation og argumentation for sammenhængen mellem det 

socialdemokratiske værdigrundlag og regeringens økonomiske reformkurs. Derudover indeholder empirien 

et solointerview med Bjarne Corydon, der blev fundet ved at foretage en søgning på ”Bjarne Corydon” i 

artiklens underoverskrift frem for som artikelforfatter, og som på linje med de fire kronikker vurderes 

relevant for specialets undersøgelsesområde.      

 

Kronikkerne findes egnet til specialets diskursanalyse, da Bjarne Corydon og Mette Frederiksen her har 

mulighed for subjektivt at adressere bestemte politiske emner og præsentere deres synspunkter. Samtidig 

er kronikker længere end læserbreve, hvilket giver ministrene en platform til at fremføre og udfolde deres 

politiske budskaber mere dybdegående. Derudover analyseres et længere solointerview med Bjarne 

Corydon, hvori han frit får lejlighed til at præsentere sine politiske budskaber og desuden konsekvent 

igennem interviewet citeres ordret, hvorfor det, på lige fod med de fire kronikker, vurderes egnet som 

empiri i dette speciale. Samlet set er udvælgelsen af analyseteksterne dog sket ud fra en subjektiv 

vurdering, hvilket der vil blive taget forbehold for i forhold til specialets konklusioner.  
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Teori 

Da Faircloughs kritiske diskursanalyse, som analysens tekst- og interaktionsniveau baseres på, allerede er 

blevet præsenteret, vil det følgende afsnit fokusere på de teorier, der inddrages på diskursanalysens 

kontekstniveau. Her sættes specialets problemstilling derfor først ind i en europæisk og historisk kontekst 

med henblik på at belyse socialdemokratismens udfordringer i en globaliseret og individualiseret verden. I 

forlængelse heraf introduceres og udfoldes teorien indenfor den politiske marketing med særligt fokus på 

de markedsorienterede partier, partiernes issue ownership og den politiske forbruger. Til sidst beskæftiger 

teoriafsnittet sig med politisk kommunikation, herunder den socialdemokratiske ret-og-pligt-retorik og 

framing af politiske budskaber.  

 

3.1 Socialdemokratismens udfordringer 

Ifølge sociolog Anthony Giddens har globaliseringen tvunget socialdemokraterne over hele Europa ud i en 

fornyelsesproces, der er afgørende for socialdemokratismens overlevelse på såvel det ideologiske som det 

praktiske plan. Allerede i 1990’erne opfordrede Giddens derfor de europæiske socialdemokrater til at tage 

deres traditionelle synspunkter op til revision og tilpasse dem til det globale samfund, da han mener, de 

europæiske velfærdsmodeller kun kan overleve, hvis de gennemgår en række nødvendige reformer, der 

imødekommer de globale udfordringer, verden står over for (Giddens: 1998, s. 11-25). 

 

Traditionelt set har socialdemokratismen altid været tæt forbundet med socialismen, der nu er gået af 

mode som økonomisk styremodel, hvilket efterlader et behov for reelle økonomiske værktøjer, der kan 

tjene som et alternativ til kapitalismen. Det har, ifølge Giddens, haft den konsekvens, at de europæiske 

venstrefløjsregeringer, i mangel på bedre, tyer til ad hoc-løsninger i deres økonomiske politik uden den 

nødvendige teoretiske ballast. Derfor er det nødvendigt at puste nyt liv i de gamle værdier på de områder, 

hvor socialismens økonomiske program har vist sig utilstrækkelig, hvorfor der er brug for en såkaldt ”tredje 

vej”, der kan legitimere og målrette politikken (Giddens: 1998, s. 11-25).  

  

Giddens definerer begrebet ”den tredje vej” på følgende måde: ”Den tredje vej refererer til en overordnet 

måde at tænke og føre politik på, der søger at tilpasse socialdemokratismen til en verden, der har forandret 

sig grundlæggende i løbet af de sidste tre årtier” (Giddens: 1998, s. 34).  

 

Behovet for en ”tredje vej” understreges samtidig af, at samfundet i dag er præget af en stadig større grad 

af individualisering, hvor den personlige frihed fylder mere, og således er med til at presse 
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fællesskabsværdien og solidariteten. Det betyder, at socialdemokraterne er tvunget til at finde en ny 

balance mellem individuelt og kollektivt ansvar. Den tredje vejs politik må derfor være åben over for nye 

forbindelser mellem individet og fællesskabet – det vil sige en ny formulering af rettigheder og pligter. 

Individet skal derfor ikke længere have rettigheder, der kan sidestilles med betingelsesløse krav, men 

derimod rettigheder, hvor der følger et ansvar med. På den måde betyder den stigende individualisme, at 

den enkeltes forpligtelser i samfundet udvides (Giddens: 1998, s. 70-74).   

 

3.1.1 New Labour og ”den tredje vej”  

Giddens analyse af behovet for en ”tredje vej” blev efterfølgende adopteret af Tony Blair og New Labour, 

der brugte betegnelsen til at beskrive moderniseringen af det britiske Labour parti. Indtil Blairs valgsejr i 

1997 havde Labour ikke været i regering siden 1979, og partiets vælgermæssige krise var blevet så 

omfattende, at store forandringer var nødvendige for at genskabe tilliden til det britiske socialdemokrati.  

 

Labours største udfordring var at genetablere kontakten med middel- og arbejderklassens værdier, og 

relatere politikken til de udfordringer denne vælgergruppe står overfor i den nye og globale verdensorden, 

hvorfor Labour var nødt til at udvikle et stærkt kernebudskab og en vision, der var fremtidssøgende og 

balanceret på tanker om økonomisk kompetence og social lighed (Gould: 1998, s. 161-182). 

 

På den måde forsøgte Blair med New Labour at kombinere de socialdemokratiske værdier med mere 

liberale traditioner ud fra en vision om et samfund, der er baseret på både ansvar, forpligtelser og 

rettigheder. New Labours fornemste opgave var således med sin politik at række ind over den politiske 

midte og vinde tilliden hos svingvælgerne uden samtidig at svigte vælgerbasen til venstre for midten. På 

den måde satte New Labour sig for at konstruere en ny form for socialdemokratisme, der kunne møde 

udfordringerne ved den økonomiske globalisering og nedbryde den traditionelle venstre-højre barriere 

(Gould: 1998, s. 231-256).  

 

3.1.2 Modernisering af det socialdemokratiske projekt 

I tråd med Giddens’ betragtninger fra slutningen af 90’erne argumenterer Colin Crouch i 2013 stadig for, 

hvordan globaliseringen og det stigende behov for international samhandel betyder, at de nationale 

økonomier bliver mere og mere afhængige af hinanden, hvorfor den socialdemokratiske vision fortsat 

kræver nogle enorme justeringer og har et akut behov for nye økonomiske værktøjer, hvis den skal udfylde 

pladsen som et reelt alternativ til neoliberalismen, hvilket New Labour, ifølge Crouch, ikke formåede at 
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levere. For på trods af at han anerkender, at ”den tredje vej” udførte en værdifuld opgave i forhold til at 

gøre opmærksom på umuligheden af det oprindelige socialistiske projekt, så begik New Labour samtidig 

den fejltagelse ikke bare at acceptere kapitalismen, men at acceptere den ukritisk, hvilket, ifølge Crouch, 

endte med at skabe flere problemer end det løste (Crouch: 2013, s. 1-23).  

 

Derfor er det en bunden opgave for socialdemokraterne at finde nye løsninger, der står mål med nutidens 

udfordringer og dermed bevæge sig væk fra den defensive socialdemokratisme, hvor man tilpasser sin 

politik til højrefløjens, og i stedet fokuserer på at føre en mere selvsikker form for politik baseret på en 

tydelig socialdemokratisk vision (Crouch: 2013, s. 1-23). 

 

I den forbindelse fremhæver Crouch samfundsmæssige udfordringer såsom den stigende ulighed, 

klimaforandringer og den øgede individualisering som områder, hvor socialdemokratismen traditionelt set 

står stærkt, og hvor neoliberalismen er mest sårbar. Derfor vil disse områder være et godt udgangspunkt 

for en redefinering af socialdemokratismen, der kræver nye fremadskuende fortolkninger af de historiske 

visioner, der kan danne grundlag for innovative ideer og løsninger til samfundet som helhed (Crouch: 2013, 

s. 1-23).  

 

Samlet set synes der i teorien at være bred enighed om behovet for at modernisere det socialdemokratiske 

projekt og skabe en rød tråd mellem partiets traditionelle værdier og den førte politik, hvilket skal bidrage 

til at tiltrække en stadig mere fluktuerende og uhomogen vælgermasse. Teoriafsnittet bevæger sig i det 

følgende over i den politiske marketing og de nye muligheder og udfordringer, den bringer med sig.      

 

3.2 Politisk marketing og de politiske forbrugere 

Politisk marketing som selvstændigt begreb bryder for alvor frem i 1980’erne. Indtil da var politik og 

marketing to selvstændige begreber uden mange lighedspunkter. Politik beskæftigede sig med 

overbevisninger, principper og idealer imens marketing fokuserede på at identificere forbrugernes behov 

og designe og levere produkter derefter (Nielsen: 2011, s. 34-36).  

 

Men i løbet af de seneste årtier har der formet sig et nyt og åbent politisk marked, hvor vælgernes loyalitet 

og tilknytning til bestemte partier er faldet. Vælgerne er blevet politiske forbrugere, der shopper rundt 

mellem de forskellige partier i jagten på det bedste politiske produkt. Deres valg baseres på bestemte 

emner og områder fremfor partiidentifikation og ideologi, hvilket gør valgene langt mere uforudsigelige.  
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Samtidig har der i den politiske forbrugerkultur vist sig en tendens til at vælgerne efterspørger mere 

håndgribelige og konkrete produkter, der kan leveres med det samme fremfor langsigtede politiske planer. 

Det stiller krav til den konkrete politik, der både skal være finansieret og realistisk men samtidig appellere 

til vælgernes værdier og idealer. Denne udvikling har betydet, at politikerne har været nødt til at finde nye 

måder at overbevise de kritiske vælgere på, hvorfor marketingteknikker og principper har vundet indpas i 

den politiske verden (Nielsen: 2011, s. 61-68).  

 

Ifølge Jennifer Lees-Marshment opstår politisk marketing når marketingsbegreber anvendes i en politisk 

kontekst, hvilket vil sige, at politiske organisationer inkorporerer teknikker og koncepter, som oprindeligt 

stammer fra forretningsverdenen i bestræbelserne på at opnå deres mål. Det er vigtigt at understrege, at 

marketingteknikkerne ikke kun bruges til at sælge politiske produkter, men i ligeså høj grad til at bestemme 

politikkens indhold samt afgøre, hvordan den skal udformes og kommunikeres. På den måde er 

marketingteknikkerne med til at forme og udvikle det politiske produkt, så det passer til den 

vælgermæssige efterspørgsel (Lees-Marshment: 2009, s. 5-15). 

 

Samlet set er politisk marketing et kontroversielt begreb og har både fordele og ulemper. Fordelen er, at 

politikkerne tvinges til at lytte til vælgerne, hvilket giver dem en større forståelse af det politiske marked. 

Samtidig er ulempen, at det således er de politiske forbrugere, der får lov at sætte dagsordenen, hvilket 

kan have den konsekvens, at politikken kommer til at mangle ideologisk retning og forhindre udviklingen af 

nye politiske tanker og langsigtede løsninger (Lees-Marshment: 2009, s. 22-33).  

 

3.2.1 Markedsorienterede partier  

Teknikkerne og værktøjerne fra den politiske marketing bruges til at identificere vælgernes krav og derefter 

designe et produkt, der møder deres behov. Derfor er det nødvendigt på forhånd at undersøge forholdet 

mellem det politiske produkt og markedets krav, så partierne kan tilpasse produktet til vælgernes 

efterspørgsel. I den forbindelse er det dog vigtigt at understrege, at marketingteknikker aldrig kan opveje et 

solidt og gennemarbejdet politisk produkt, hvorfor marketingsteknikker altid vil være betinget af solidt og 

veludført politisk håndværk (Marshment: 2009, s. 40-43). 

 

Jennifer Lees-Marshment skelner imellem to forskellige tilgange til politisk marketing og differentierer 

således mellem et markedsorienteret parti (MOP) og et salgsorienteret parti (SOP). Forskellen er forholdet 

mellem parti og vælger. Et SOP fokuserer på at overbevise og ændre vælgernes opfattelse på baggrund af 

det eksisterende politiske produkt, imens et MOP fokuserer på at tilpasse og udvikle sit produkt på 
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baggrund af vælgernes holdninger for at sikre deres tilfredsstillelse. Et MOP kan derfor på den ene side 

anskues som en mere demokratisk partiform, da politikerne lytter til vælgernes ønsker og krav i den 

konkrete politikudvikling. På den anden side er denne tilgang med til at tilsidesætte de ideologiske 

principper, som politiske partier oprindeligt blev bygget op omkring, hvilket gør det politiske landskab mere 

broget og ugennemsigtigt (Lees-Marshment: 2009, s. 41-66).  

 

Et SOP er derimod meget mere traditionel i sin tilgang til politik, da politikerne her tror på, at deres 

politiske produkt er så stærkt, at vælgerne nok skal stemme på det, fordi det er rigtigt. Produktet ændres 

ikke, og marketingteknikkerne anvendes udelukkende til at identificere og overbevise potentielle vælgere 

(Lees-Marshment: 2009, s. 41-66). I forhold til dette speciale er det dog primært marketingprocessen for et 

MOP, der vil blive inddraget i analysen, og som derfor illustreres i boksen herunder.  

 

 

 

Den politiske marketingsproces for et MOP 

 

1. Markedsundersøgelse: Markedets behov og krav undersøges både ved dialog internt i partiet og 

udadtil vha. meningsmålinger, fokusgruppe interviews osv.  

2. Produktdesign: Det politiske produkt designes på baggrund af markedsundersøgelsen.  

3. Produkttilpasning: Produktet tilpasses og justeres, så det sikres, at det har intern opbakning i 

partiet og opnår støtte blandt den segmenterede målgruppe. 

4. Implementering: Produktet implementeres og opbakning sikres på tværs af partiet. 

5. Kommunikation: Det politiske produkt kommunikeres bredt både internt i partiet og udadtil på de 

forskellige kommunikative platforme.  

6. Kampagne: Kommunikationen gentages i den officielle kampagne og minder vælgerne om 

fordelene ved det nye produkt.  

7. Valg: Marketingstrategien bedømmes på valgdagen, hvor succeskriteriet afhænger af, hvorvidt 

vælgerne ”køber” produktet ved at stemme på partiet.  

8. Gennemførsel og levering: Partiet skal levere det politiske produkt i regering.  

 

(Lees-Marshment: 2009, s. 52-53)  
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3.2.2 Intern opbakning til markedsorientering 

Når partiledelsen i et politiske parti beslutter at ændre partiets samlede politiske ”produkt” og blive mere 

markedsorienteret, så er det afgørende, at hele partiorganisationen, både politikkerne, partimedlemmerne 

og det politiske bagland, tænkes ind i overvejelserne. Det skyldes at det politiske bagland har en ideologisk 

og historisk tilknytning til partiet, hvilket gør det sværere at acceptere forandringer i både politik og 

metode.  

 

Intern marketing skal derfor bidrage til at sikre en rød tråd mellem det nye politiske ”produkt” og partiets 

ideologi og historie. Derfor er implementeringen en lang og tidskrævende proces, når den indeholder 

forandringer i partiets værdier og traditioner. Men hvis den interne marketing gennemføres rigtigt, så er 

den samtidig med til at sikre, at det politiske ”produkt” bakkes op af engagerede og entusiastiske 

partimedlemmer, hvilket letter kommunikationen udadtil (Lees-Marshment: 2009, s. 141-161).  

 

Det mest oplagte eksempel på manglende intern marketing er Labours transformation til New Labour i 

perioden fra 1992-1997. I den forbindelse undlod Tony Blair at konsultere partiet før han besluttede sig for 

at forandre det, hvilket skabte intern uro og modstand mod projektet, og dermed besværliggjorde Blairs 

forsøg på at forny og markedsorientere Labour. I den forbindelse er det værd at bemærke, hvordan Labour, 

på trods af tre valgsejre i træk fra 1997-2005, har mistet to tredjedele af sine medlemmer siden midten af 

halvfemserne. Derfor er Labour både et eksempel på, hvad en markedsorienteret tilgang kan gøre af gode 

ting for et partis vælgermæssige succes, men også en advarsel om, hvor høj en pris, der eventuelt skal 

betales (Lees-Marshment: 2009, s. 141-161). 

 

3.2.3 Branding af politiske partier  

I den politiske marketing handler branding om, hvordan et politisk parti opfattes. Derfor er politisk 

branding bredere end selve det politiske produkt, der har et funktionelt formål, hvorimod et brand tilbyder 

noget ekstra, som er mere psykologisk og mindre håndgribeligt. Et politisk brand tager udgangspunkt i 

partiets image, og hvordan det opfattes i vælgerbefolkningen og kan derfor hjælpe med at ændre eller 

opretholde partiets omdømme og opbakning. Dette er dog en tidskrævende proces, fordi man skal ændre 

vælgernes opfattelser af både partiet, politikken, kandidaterne og den politiske leder (Lees-Marshment: 

2009, s. 111-113).  

 

I forlængelse deraf pointerer Lees-Marshment, at det for det første er vanskeligere at genbrande et 

eksisterende politisk produkt fremfor et nyt, og at for det andet er sværere at genbrande et parti i regering 
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fremfor i opposition.  Samlet set skal et brand desuden konstant vedligeholdes og plejes, da det kan være 

med til at påvirke et valgresultat. Derudover er det afgørende, at brandet leverer, hvilket vil sige, at hvis 

partiet ikke holder, hvad de lover, falder brandets værdi. Derfor er politisk branding en kompleks 

balanceakt, hvor partierne skal forsøge både at favne de traditionelle støtter, nye markeder, medlemmerne 

og oppositionen, imens de samtidig skal give et indtryk af en vision, som betyder noget og vil levere 

forandring i vælgernes dagligdag (Lees-Marshment: 2009, s. 111-113).  

 

3.2.4 Politisk marketing i regering  

Der afgives mange løfter i opposition, men når den politiske forbruger har købt ”produktet” og partiet 

vinder regeringsmagten, skal løfterne indfris. Her gælder det ikke bare om at levere de politiske mål 

gennem lovgivning og reformer, men om at opretholde partiets brand image blandt vælgerne. Det kan 

være svært, da det er anderledes at være i regering end opposition, og uforudsigelige problemer kan opstå 

og økonomisk udfordringer gøre det umuligt at gennemføre tidligere løfter. Hvis et regeringsparti ikke 

formår at indfri de afgivne løfter, så truer det muligheden for genvalg. Derfor påpeger Lees-Marshment, at 

det i sådan en situation er afgørende at være ærlig omkring det og kommunikere det til vælgerne.  

 

Samtidig er det som en del af en koalitionsregering endnu sværere at indfri politiske løfter. Især er store 

regeringspartier udfordrede af, at skulle tilfredsstille de mindre koalitionspartnere, hvilket fjerner fokus fra 

egne løfter (Lees-Marshment: 2009, s.207). I den forbindelse kan det argumenteres, at det er præcis denne 

udfordring, Socialdemokraterne befinder sig i. Først i forhold til regeringssamarbejdet med både SF og De 

Radikale, og nu i to-partisamarbejdet med De Radikale. 

 

Overordnet er det derfor vigtigt i regeringssamarbejdet at lægge en samlet plan for i hvilken retning, man 

ønsker at trække landet. Men samtidig er et af problemerne ved langsigtede regeringsstrategier, at det i 

det daglige regeringsarbejde især handler om her-og-nu prioriteter, hvorfor det kan det ende med, at 

regeringen primært fokuserer på daglig krisehåndtering og dermed mister overblikket over, hvor man 

gerne vil hen (Lees-Marshment: 2009, s. 199-235).  

 

3.2.5 Udfordringer og potentiale ved politisk marketing 

Samlet set er der både udfordringer og potentiale i politisk marketing. Først og fremmest udfordrer politisk 

marketing den klassiske politiske ideologi, som traditionelt udstikker en langsigtet politisk retning på 

baggrund af partiets traditionelle værdier. Derfor er det afgørende, at den politiske ledelse, der i et 
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markedsorienteret parti angiver den politiske retning, sikrer at partimedlemmerne og det politiske bagland 

kan se en ideologisk og værdimæssig forankring i det nye politiske produkt. De skal derfor inkluderes i 

processen, så de føler sig lyttet til og taget med på råd.  

 

Derudover risikerer partierne i brugen af politisk marketing at underminere kreativiteten og ideudviklingen 

i den interne poliske proces ved at følge den offentlige meningsdannelse for tæt. Det vil måske være smart 

på kort sigt, men på langt sigt være med til at svække tilliden til det politiske parti, fordi man ikke handler i 

overensstemmelse med sine værdier, og det man tror på.  

 

På trods af sine udfordringer har politisk marketing også et stort potentiale. Et af de vigtigste argumenter 

for brugen af politisk marketing er, at partierne tager hensyn til vælgerne, når de udvikler og gennemfører 

politik, hvilket skærper den demokratiske proces og kommunikationen mellem politikerne og vælgerne. 

Samtidig indskrænker den politiske marketing ikke nødvendigvis partiernes ideologi, da et 

markedsorienteret parti ikke skal forlade sit ideologiske ståsted men netop justere det politiske produkt, så 

det tager hensyn til partihistorie og værdier.  

 

Markedsorientering handler således ikke kun om at følge den offentlige meningsdannelse, men giver rum 

for at lytte til vælgernes bekymringer og behov og derefter udvikle politikker, der møder de behov men 

med udgangspunkt i egne værdier og principper. Politisk marketing skal derfor bruges til at forstå 

markedet, hvilket gør det muligt at udvikle ideer og designe et politisk produkt, der tager udgangspunkt i 

vælgerens perspektiv (Lees-Marshment: 2009, s. 266-283).  

 

3.3 Markedspartierne og designpolitikken  

I tråd med Lees-Marshment beskæftiger Tim Knudsen sig med, hvordan de politiske partier, i en dansk 

kontekst, har udviklet sig fra massepartier med rodfæstede kernevælgere til markedspartier, der fungerer 

som salgsorganisationer og bruger marketingsprincipper, som var de private virksomheder (Knudsen: 2007, 

s. 161-162).  

 

Et politisk markedsparti kan defineres som en professionaliseret virksomhed, der konstant skal agere på et 

vælgermarked, hvor mængden af svingvælgere bliver stadig større. Der er kamp om hver eneste stemme, 

og partierne konkurrerer med hinanden, som virksomheder på det private marked, hvilket har den 

konsekvens, at partierne stort set er i permanent valgkamp med hinanden (Knudsen: 2007, s. 161-162).   
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Derfor bliver partiernes politik i stigende grad designpolitik, hvor opinionsundersøgelser, behovsanalyser og 

markedsføring integreres i selve politikdannelsen. Et godt eksempel herpå er tidligere statsminister Anders 

Fogh Rasmussens kontraktpolitik, hvor han op gennem 00’erne, inspireret af Tony Blair, indgik en 

”kontrakt” med vælgerne. Ved at fokusere på få men klare løfter, som Fogh vidste han kunne indfri, skabte 

han en grundlæggende tillid hos vælgerne, som var afgørende for både hans egen og VK-regeringens 

troværdighed. Her var især ”skattestoppet” helt centralt, da Venstre derigennem formåede at brande sig 

som partiet, der varetager arbejdernes interesser med mantraet om, at det skal kunne betale sig at arbejde  

(Hegelund et al: 2007, s. 26-38).  

 

På den måde var 00’erne med til at forme den løftebrudsdiskurs, der præger dansk politik i dag, hvor 

Thorning-Schmidt-regeringen har måttet opgive at indfri en stor del af de løfter, Socialdemokraterne og SF 

sammen gik til valg på. Set i lyset af kontraktpolitikken sættes de brudte løfter således ind i en juridisk 

ramme, hvor Socialdemokraterne og SF har misligholdt den kontrakt, de indgik med vælgerne, hvorfor de 

har brudt vælgernes tillid og fremstår utroværdige (Lees-Marshment: 2009, s. 199-234).  

 

I takt med at partierne udvikler sig til markedspartier er de tidligere loyale kernevælgere, som nævnt 

ovenfor, blevet til politiske forbrugere, som shopper uhæmmet rundt mellem de politiske partier på jagt 

efter det bedste slagtilbud. Partierne forsøger derfor at erobre og fastholde de kritiske forbrugere ved at 

designe og brande nogle få og letgenkendelige ”mærkevarer”, som til sidst sætter sig fast i ”kundernes” 

bevidsthed efter at være blevet gentaget i en uendelighed.  

 

Det farlige ved de markedsdemokratiske tendenser er derfor, at politikerne og partiapparaterne bruger 

flere resurser på at analysere vælgernes præferencer end på at løse samfundsproblemer og udvikle ideer, 

hvilket får vælgerne til at flakke overfladisk fra parti til parti. Det vil sige, at partierne konstant forsøger at 

finde på nye slagtilbud, så de kan fastholde interessen hos de omstrejfende vælgere, men som samtidig er 

fuldstændig renset for politisk refleksion og initiativ, og derfor resulterer i politisk ustabilitet og tilfældighed 

(Knudsen: 2011, s. 313-317).  

 

Derudover argumenterer Knudsen for, at der når partier kommer i regering ofte sker det, at 

centraladministrationen bliver deres nærmeste tænketank, hvilket han eksemplificerer ved Nyrup-

regeringens efterlønsreform, afskaffelse af formueskatten og privatiseringer, som langt fra er tiltag, der er 

groet i den socialdemokratiske baghave. Derfor opstår problemerne, når partierne ikke formår at bygge et 

bånd af ideforståelse til deres vælgere, der forbereder dem på alle de tiltag, der ikke fremgår af de få 
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mærkesager, slagord og overskrifter. Derfor bliver vælgerne naturligt skuffede, når der gennemføres 

politik, der ligger langt fra det som blev kommunikeret i valgkampen (Knudsen: 2011, s. 326-328).  

 

Derfor konstaterer Knudsen, at det på langt sigt ikke er tilstrækkeligt, at partierne brander sig på linje med 

private virksomheder, tværtimod må deres identitet stikke langt dybere og stemme overens med deres 

grundlæggende værdier. Det forudsætter dog en grundig ideudvikling, og at partierne tager diskussionen af 

deres partiprogrammer op til overvejelse, uanset at disse diskussioner på kort sigt ikke har stor betydning 

for mulighederne på vælgermarkedet (Knudsen: 2011, s. 326-328).    

 

3.4 Partiernes image og issue ownership 

Med udgangspunkt i Lees-Marshments og Knudsens tanker om henholdsvis politisk marketing og de 

politiske markedspartier vil teoriafsnittet nu koncentrere sig om partiernes image og  issue ownership til 

bestemte politiske områder.    

 

Politiske partier har, ifølge Jørgen Goul Andersen, et (brand) image, som er bygget op omkring partiets 

styrkepositioner og de politiske egenskaber, vælgerne forbinder det med, også kaldet issue ownerships. 

Både partiernes image og issue ownership fortæller således noget om, hvordan partier og 

regeringsalternativer opfattes blandt vælgerne. Derfor er partierne optaget af at bevare det politiske 

ejerskab til de områder, hvor vælgerne vurderer dem stærkest og samtidig forsøge at ”stjæle” ejerskabet 

på de områder, der traditionelt tilhører andre partier (Andersen: 2011, s. 179-185).  

  

I forhold til dette speciale er det således interessant over tid at belyse vælgernes opfattelse af både 

Socialdemokraternes og de borgerliges styrkepositioner på områderne; økonomi, arbejdsmarked og 

velfærd. I den forbindelse har Goul Andersen udarbejdet en dybdegående analyse af socialdemokratiske og 

borgerlige regeringers styrkepositioner fra 1986 og helt frem til 2010 (Andersen: 2011, s. 185-199).  

 

3.4.1 Issue ownership til den økonomiske politik  

Analysen af partiernes image og issue ownership viser klart, at de borgerlige stort set har haft et konstant 

politisk ejerskab til den økonomiske politik gennem hele analyseperioden. Kun én enkelt gang i 1989 er en 

socialdemokratisk ledet regering blevet vurderet som bedst til at løse Danmarks økonomiske problemer 

(Andersen: 2011, s. 189). Forspringet var dog minimalt og var i højere grad udtryk for et fravalg af den 

daværende KVR-regeringens økonomiske politik end et tilvalg af Socialdemokratiet.   
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Det kan således udledes, at Socialdemokraterne i forhold til vælgerne er udfordrede på spørgsmålet om 

den økonomiske troværdighed, hvilket for alvor begyndte i 1980’erne, hvor hele den politiske dagorden 

fokuserede på økonomisk genopretning efter de socialdemokratiske regeringer i 1975-1982. På trods af at 

Nyrup-regeringen leverede stabile økonomiske resultater op gennem halvfemserne, så fortsatte det 

borgerlige ejerskab til den økonomiske politik (Andersen: 2011, s. 190).  

 

Især under valgkampen i 2007 havde VK-regeringen et markant forspring, da hele 58 % pegede på de 

borgerlige som værende bedst til at løse landets økonomiske problemer. Først under starten på den 

økonomiske krise fra 2008-2010 begyndte de borgerlige at tabe terræn, men det ændrede dog ikke ved, at 

VK-regeringen i 2010 stadig havde det bedste image i forhold til den økonomiske politik. Dette var, ifølge 

Goul Andersen, bemærkelsesværdigt især i betragtning af, at den danske økonomi var under et enormt 

pres samtidig med at VK-regeringen blev heftigt kritiseret for deres økonomiske politik op gennem 00’erne. 

Derfor var det et tankevækkende faktum, at oppositionen, med Socialdemokraterne i spidsen, end ikke 

under så optimale betingelser formåede at ”vinde” dette issue og forbedre deres økonomiske image 

(Andersen, s. 187-192).  

 

3.4.2 Issue ownership til beskæftigelses- og velfærdspolitikken   

I modsætning til den økonomiske politik, så har socialdemokratiske regeringer traditionelt set altid haft et 

stærkt image inden for både beskæftigelses- og velfærdspolitikken. Med hensyn til 

beskæftigelsespolitikken påviser Goul Andersen dog i analysen, at borgerlige regeringer ved flere 

lejligheder har haft held til at fraviste Socialdemokraterne førertrøjen. Både i slutningen af 80’erne og 

omkring toppen af højkonjunkturen i 2007, hvor der var fuld beskæftigelse overtog de borgerlige 

midlertidigt det politiske ejerskab til beskæftigelsespolitikken, da vælgerne vurderede dem mest 

kompetente til at bekæmpe ledigheden. Dog havde Socialdemokraterne i december 2010 igen et solidt 

forspring på 16 % til højrefløjen, men de borgerlige har altså ad flere omgang bevist, at det er muligt at 

”stjæle” issue ownership til et ellers traditionelt socialdemokratisk kerneområde (Andersen: 2011, s. 194-

196).  

 

På velfærdsområdet viser der sig derimod et mere klart og entydigt billede. Her har socialdemokratiske 

regeringer haft et konstant og solidt forspring på alle de målte parametre, hvorfor det kan udledes, at 

vælgerne generelt foretrækker en socialdemokratisk ledet regering til at håndtere velfærdspolitikken, 
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hvorfor Socialdemokraterne vurderes at have et image som ”velfærdsstatens vogter” (Andersen: 2011, s. 

196-198).  

 

På baggrund af analysen konkluderer Goul Andersen desuden, med forbehold, at der er en tendens til, at 

regeringernes image og issue ownership til forskellige politiske områder følger de faktiske økonomiske 

resultater. Men resultatet er ikke entydigt, for selvom tidligere borgerlige regeringer ganske vist har 

præsteret at ”vinde” issue ownership til beskæftigelsespolitikken, når de har fremvist ekstraordinære 

positive resultater, så fik Nyrup-regeringen kun i et par enkelte målinger i løbet af 1998 en smule 

anerkendelse for sin økonomiske politik, men formåede aldrig at slå det borgerlige alternativ. Dette har 

Socialdemokraterne heller ikke sidenhen været i stand til på trods af, at den borgerlige VK-regering sad 

med ansvaret under den økonomiske krise i slutningen af 00’erne (Andersen: 2011, s. 199-203). Derfor kan 

det konkluderes, at der er nogle langsigtede tendenser til, at partierne i vælgernes optik har nogle 

specifikke styrkepositioner, der ikke er lette at ændre på.  

 

På baggrund af Goul Andersens vælgeranalyser er det således blevet påvist, at de borgerlige partier 

igennem de seneste 25 år har haft konstant issue ownership til den økonomiske politik og dermed har et 

image i befolkningen, som det økonomisk stabile regeringsalternativ. På den anden side har venstrefløjen, 

med Socialdemokraterne i spidsen, haft konstant issue ownership til velfærden, hvorfor de har et image 

som velfærdsstatens beskytter. Men på trods af de relativt fasttømrede issue ownerships er det dog 

tidligere lykkedes de borgerlige at ”vinde” ejerskab til beskæftigelsespolitikken under forskellige 

højkonjunkturer, hvilket viser, at det rent faktisk er muligt at ”stjæle” issue ownership fra modstanderen. 

 

I det følgende vil teoriafsnittet bevæge sig fra den politiske marketing til den værdibaserede politiske 

kommunikation. Her vil fokus være på Socialdemokraternes brug af ret-og-pligt-princippet i 

argumentationen for Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske reformer, hvorefter teoriafsnittet til sidst 

vil beskæftige sig med tilrettelæggelse og framing af politiske budskaber.   

 

3.5 Værdibaseret politisk kommunikation  

I en historisk kontekst opererer Pippa Norris og Orla Vigsø med tre udviklingsperioder inden for den 

politiske kommunikation: den præmoderne fase, den moderne fase og den postmoderne fase. I Danmark 

strækker den præmoderne fase sig op til midten af 1960’erne, hvor den blev afløst af den moderne fase, 

der varede frem til slutningen af 1990’erne. Derefter satte Venstre, med Anders Fogh i spidsen, nye 
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standarder for den politiske kommunikation herhjemme, som nævnt ovenfor stærkt inspireret af New 

Labour, og blev derfor eksponent for nutidens postmoderne fase (Jønsson: 2006, s. 47-48).  

 

Den politiske kommunikation er i øjeblikket i konstant udvikling og bliver hele tiden mere og mere 

professionaliseret. Det skyldes i høj grad de store samfundsmæssige forandringer og vælgernes faldende 

loyalitet overfor de store massepartier, hvilket stiller nogle helt nye kommunikative krav til politikerne og 

deres partiorganisationer (Jønsson: 2006, s. 60-62).  

 

Samtidig er der ingen tvivl om, at der i dag findes langt flere og meget mere sammensatte 

vælgermålgrupper, som partierne hver især skal forsøge at henvende sig til. Det øgede antal målgrupper er 

på den ene side med til at komplicere den politiske kommunikation, da forskellige budskaber skal 

kommunikeres til forskellige målgrupper. På den anden side åbner vælgernes shoppende adfærd op for, at 

partierne med professionel og målrettet kommunikation kan flytte langt flere stemmer end tidligere 

(Jønsson: 2004, s. 45-47). Alt i alt er den postmoderne fase præget af en langt mere marketingsorienteret 

tilgang til politisk kommunikation end tidligere, hvor fokus i høj grad er på modtagerne og deres 

individuelle verdensbillede (Jønsson: 2006, s. 64-65).  

 

3.5.1 Ret og pligt retorikken 

Med udgangspunkt i det gamle socialdemokratiske mantra: ”Gør din Pligt og Kræv din Ret” forsøger 

Socialdemokraterne i disse år, ifølge Jørn Henrik Petersen, at begrunde Thorning-Schmidt-regeringens 

hårde reformkurs og besparelser på centrale velfærdsydelser med et behov for en større samfundsmæssig 

balance mellem rettigheder og pligter (Petersen: 2014, s. 284-286).   

 

Socialdemokraternes retorik og argumentation skal først og fremmest ses i lyset af, at den erklærede 

hovedopgave for Thorning-Schmidt-regeringen er at få styr på økonomien og få Danmark sikkert og trygt 

igennem den økonomiske krise. Denne ambition og ikke mindst regeringssamarbejdet med De Radikale har 

resulteret i hårde økonomiske reformer på centrale velfærdsområder. Samtidig slår Regeringsgrundlaget 

fast, at udgangspunktet for Thorning-Schmidt-regeringen er at videreføre VK-regeringens økonomiske 

politik i bredeste forstand, hvilket har haft den konsekvens, at en stor del af Socialdemokraternes og SF’s 

økonomiske udspil Fair Løsning er blevet skrottet (Regeringsgrundlaget: 2011). 

 

Ret-og-pligt-princippet er derfor blevet det socialdemokratiske udgangspunkt i kommunikationen af 

Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske politik. Med det øgede fokus på forholdet mellem kollektivt og 
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individuelt ansvar forsøger partiet således at ”pynte” regeringens politik med et lag socialdemokratisk 

ideologisk fernis (Petersen: 2014, s. 17-22).   

 

I den forbindelse er det interessant, hvordan forholdet mellem rettigheder og pligter for alvor blev aktuelt 

og italesat af Socialdemokraterne i 2011 i kølvandet på debatten om den arbejdsløse og enlige mor Carina, 

for hvem det viste sig, det bedre kunne betale sig at blive på offentlig forsørgelse end at tage et arbejde. 

Her var især statsministerens udtalelse om; at i velfærdsstaten skal det selvfølgelig være sådan, at man 

tjener mere ved at gå på arbejde end ved at være på en ydelse, og at man desuden har pligt til at påtage sig 

det arbejde man kan få, med til at sende et signal om, at Socialdemokraternes primære sympati nu var hos 

de hårdtarbejdende danske lønmodtagere til dels på bekostning af dem på overførselsindkomst.  

 

Desuden var Carina-debatten også med til at ændre rækkefølgen i ret-og-pligt-retorikken, da 

statsministeren i et svar til Folketinget understregede, at grundlaget for velfærdsstaten er, at man skal yde 

før man kan nyde, og gøre sin pligt før, man kan kræve sin ret, hvilket altid har været socialdemokratisk 

arvegods. Således blev pligt-og-ret kanoniseret som en socialdemokratisk grundværdi og har efterfølgende 

været flittigt brugt som argument for gennemførslen af Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske 

reformer (Petersen: 2014, s. 48-50).  

 

Eksempelvis har beskæftigelsesminister Mette Frederiksen flere gange i sin argumentation for reformerne 

lagt vægt på, hvordan rettigheder for nogen fylder mere end pligter, hvorfor velfærdssamfundets største 

problem er at få folk flyttet fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Derfor skal det ikke længere 

være valgfrit, om den enkelte vil i arbejde eller ej, da kontanthjælp, ifølge beskæftigelsesministeren, blot er 

med til at fastholde folk på sidelinjen i samfundet (Petersen: 2014, s. 56-60).   

 

Samtidig har problematikken om ”fattig Carina” sat sine tydelige spor i samfundsdebatten, hvor 

kontanthjælpsmodtageren hidtil er blevet set som et offer, som samfundet bør hjælpe. Men her har den 

forstærkede brug af ret-og-pligt-princippet, hos både regeringen og den borgerlige opposition, været med 

til at iscenesætte ”den hårdtarbejdende skattebetalende lønmodtager” som helten, der hver dag går på 

arbejde for at betale for kontanthjælpsmodtageren på passiv forsørgelse. Der er således sket et normskred 

i den offentlige debat, hvilket tydeliggøres ved det øgede hensyn til de flittige arbejdere på bekostning af 

samfundssnylterne på kontanthjælp, der derfor er gået fra en offerrolle til at være de nye syndebukke. 

(Petersen: 2014, s. 56-60).  
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Det interessante ved Socialdemokraternes italesættelse af partiets gamle mantra ”Gør din Pligt og Kræv din 

Ret”, der fortsat står skrevet på partiets røde faner er, ifølge Jørn Henrik Petersen, at den oprindelige 

betydning aldrig har kunnet sammenlignes med den nutidige anvendelse. Det oprindelige mantra referer 

således til klassekampens strid om privilegiernes fordeling og kampen mellem ”manden med pligter uden 

rettigheder” og ”manden med rettigheder uden pligter”, hvorfor han mener, det er vildledende, når 

Socialdemokraterne forsøger at forsvare regeringens velfærdsbesparelser ud fra det. I forlængelse heraf 

slår Petersen fast, at ret-og-pligt-princippet i dets nuværende betydning i ligeså høj grad har været anvendt 

af de borgerlige partier op gennem 00’erne i forbindelse med deres noget-for-noget syn på velfærdsstaten, 

hvor samfundet belønner dem, der kan og vil, og straffer dem, der kan men ikke vil (Petersen: 2014, s. 284-

287).  

 

Derfor er der i virkeligheden ikke stor forskel i Venstre og Socialdemokraternes argumentation, da begge 

partier i deres kommunikation fokuserer på at understrege, at den enkeltes arbejdsvilje er grundlaget for at 

velfærdssamfundet hænger sammen, hvorfor det skal kunne betale sig at arbejde i stedet for at lade sig 

forsørge af fællesskabet. På den måde signalerer både Venstre og Socialdemokraterne at dagens 

velfærdsstat er baseret på et noget-for-noget-princip, hvor man skal yde for at kunne nyde samtidig med, 

at fokus er på pligter og ansvar fremfor rettigheder og krav (Petersen: 2014, s. 98-100).  

 

Samlet set er Socialdemokraternes anvendelse af ret-og-pligt-retorikken derfor med til at tegne et billede af 

en regering, der skruer ned for de fælles velfærdsrettigheder og op for ansvar og pligter. Desuden virker 

det som om, at Socialdemokraterne har sat alle sejl ind på, at der kommer et økonomisk opsving, der 

skaber en ny situation og får regeringen til at fremstå som den, der har genoprettet økonomien og fået 

Danmark sikkert igennem krisen fremfor den regering, der påbegyndte afviklingen af velfærdsstaten. 

Derfor vurderes det, at ret-og-pligt-retorikken har indtaget en fundamental plads i Socialdemokraternes 

forsøg på at legitimere den i regering førte politik (Petersen: 2014, s. 73-74). 

 

Socialdemokraterne forsøger således med ret-og-pligt-retorikken at sætte deres politiske handlinger ind i 

en ideologisk forståelsesramme, hvorfor framing af politiske budskaber er teoriafsnittets sidste 

fokusområde.   
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3.5.2 Framing af politiske budskaber  

Overordnet set henviser begrebet framing til den proces, hvor en afsender af et budskab fremstiller og 

fortolker et givet problem eller hændelsesforløb på en måde, der angiver en særlig forståelsesramme, som 

ofte både italesætter problemet og tilbyder løsningen. Da de fleste politiske sager og begivenheder er 

komplekse og mangetydige, kan et frame derfor bidrage til at fokusere sagen, så den bliver lettere for 

vælgerne at forstå og forholde sig til. Derfor er et af de helt grundlæggende principper i framing ikke at 

anvende modpartens ord og sprog i din argumentation, da det er med til at fremkalde og bekræfte deres 

frames (Lakoff: 2004, s. 1-2). 

 

Helt konkret kan frames således betegnes som mentale strukturer, der former den måde, vi ser verden på 

og gør os i stand til at bearbejde betydningen af ideer. Det vil sige, at sproget har en afgørende rolle, da ord 

fremkalder frames. Derfor kan frames beskrives som konnotationer, som vi tildeler både ord og den 

kontekst, de er placeret i. De opstår ubevidst og er umulige at blokere. I det øjeblik vi forsøger at benægte 

et frame, fremkaldes det automatisk. På den måde er frames med til at bestemme den måde, vi fortolker 

den sociale og politiske virkelighed på, som vi konstant befinder os i (Wehling et al: 2011, s. 93-94).  

 

I sin beskrivelse af framing fokuserer George Lakoff blandt andet på situationen i amerikansk politik tilbage 

i 2004, hvor Demokraterne i USA var årtier bagud deres konservative modstandere i forhold til at 

tilrettelægge kommunikationen af politiske budskaber. De konservative havde således arbejdet målrettet 

med at frame deres politiske budskaber og bygge dem op omkring deres ideologiske værdisæt, hvilket 

skete ud fra en erkendelse af, at vælgerne ikke stemmer ud fra af egne interesser, men derimod på 

baggrund af værdier.  

 

Demokraterne havde derfor, ifølge Lakoff, alt for længe været under den illusion, at hvis bare vælgerne 

forstod de politiske fakta, så ville de automatisk træffe rationelle og logiske valg og dermed stemme ud fra 

egne samfundsmæssige og økonomiske interesser. Dette er dog ikke tilfældet, fordi vælgernes beslutninger 

er baseret på deres værdisystem og den sprogbrug og de frames, der fremkalder disse værdier (Lakoff: 

2004, s. 16-19). Vælgerne tænker i frames, og derfor skal sandheden passe ind i et frame for at blive 

accepteret, ellers ignoreres faktaene uafhængigt af, hvorvidt de er sande eller ej. Det betyder ikke at fakta 

er ubetydelige, men at de skal passe ind i et større frame, da fortolkningen af dem er baseret på det 

værdisystem, de er en del af (Wehling et al: 2011, s. 96-98).   
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Lakoff eksemplificerer sin teori ved at henvise til det amerikanske samfund, som han mener er organiseret 

omkring to forskellige og modsatrettede verdensbilleder og værdisystemer, der udspringer af to forskellige 

former for familieliv: et strengt fader familieliv og et opdragende forælder familieliv. Her antager den 

opdragende forælder at verden, på trods af farer og vanskeligheder, generelt er god, men kan blive bedre, 

hvilket den enkelte har ansvaret for at arbejde hen imod. På samme måde er børn født gode, og begge 

forældre kan bidrage til at gøre dem bedre. Forældrenes opdragelse har derfor to centrale værdier: empati 

og ansvar. Ifølge dette verdensbillede er statslig regulering derfor nødvendig for at sikre et socialt 

sikkerhedsnet. Samtidig har staten til opgave at sikre infrastruktur og andre serviceydelser, hvorfor skatter 

er en naturlig del af at bo i et civiliseret samfund (Lakoff: 2004, s. 38-41).  

 

Modsat antager den strenge fader, at verden er farlig og vanskelig, og at børn er født uartige og skal gøres 

gode. Derfor er den strenge fader den moralske autoritet, som skal støtte og forsvare familien, fortælle sin 

hustru, hvad hun skal gøre og lære sine børn, hvad der er rigtigt og forkert. Den eneste måde at gøre det 

på, er gennem smertefuld afstraffelse, som vil udvikle sig til en indre disciplin til at følge moralske 

anvisninger og forfølge egne interesser for at blive selvforsøgende. Staten er der således kun for at beskytte 

nationen, opretholde lov og orden og fremme betingelserne for det frie marked. Skatter udover det 

absolutte nødvendige, anses derfor som en straf, der tages fra de gode og bruges på dem, der ikke har 

fortjent det (Lakoff: 2004, s. 38-41). 

 

Ifølge Lakoff har alle amerikanske vælgere begge verdensbilleder i sig, enten aktivt eller passivt, og 

anvender dem i forskellige dele af deres hverdag. Det afgørende for, hvor de sætter deres kryds på 

valgdagen er derfor, hvilket verdensbillede og hvilke værdier, der er aktiveret i deres politiske forståelse på 

det givne tidspunkt. Målet er derfor at aktivere den foretrukne model hos vælgerne på midten af det 

politiske spektrum, da de som regel bruger begge modeller aktivt i forskellige dele af deres hverdag. Derfor 

er det helt afgørende for de politiske partier at henvende sig til denne vælgergruppe i forhold til de frames, 

der er baseret på det pågældende ideologiske værdisystem.  

 

I en amerikansk kontekst har de konservative således været dygtige til at aktivere den strenge fader model 

hos mere end halvdelen af vælgerne, enten i form af frygt eller andre midler. Demokraterne har derimod 

ikke været i stand til effektivt at kommunikere deres værdier og derved fremkalde stærke demokratiske 

stereotyper (Lakoff: 2004, s. 21).  
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Et konkret eksempel herpå er begrebet ”tax relief” (skattelettelse), der blev opfundet under præsident 

George W. Bush. Framingen af ordet ”lettelse” angiver tydeligt, at der er brug for lettelse, fordi der er en 

lidelse. Den, der giver lettelsen er dermed med til at fjerne lidelsen og fremstår derved som helten. Dem, 

der forsøger at stoppe helten er skurke. Ved at tilføje begrebet ”skat” til ”lettelse” bliver resultatet 

følgende præsupposition: ”Skat er en lidelse”. Samtidig passer dette frame ind i de konservatives 

ideologiske værdisystem, hvor skat betragtes som en straf, der tager fra de hårdtarbejdende og økonomisk 

selvforsørgende amerikanere og bruges på dem, der ikke har fortjent det (Wehling et al: 2011, s. 95-95).  

 

Samlet set konkluderer Lakoff derfor, at det er afgørende, at politiske partier formår at kommunikere, 

hvordan deres politik relaterer til deres ideologiske værdier, og dermed udvikle deres egne frames, 

hvorigennem der opbygges en troværdig værdifortælling omkring partiets politik, som vælgerne kan 

identificere sig med (Wehling et al: 2011, s. 104-106).  På baggrund af den gennemgåede teori vil specialet 

nu bevæge sig over i diskursanalysen af de fem udvalgte analysetekster.  

 

Analyse af Socialdemokraternes kommunikation af de økonomiske reformer  

Da Thorning-Schmidt-regeringen tiltrådte i oktober 2011, stod det hurtigt klart, at det ikke var den 

økonomiske plan Fair Løsning, som Socialdemokraterne og SF sammen var gået til valg på, der ville danne 

grundlag for den nye trepartiregerings økonomiske politik. I Regeringsgrundlaget står tværtimod beskrevet, 

at udgangspunktet for den nye regering er en videreførelse af VK-regeringens økonomiske politik i bredeste 

forstand, og at økonomiske reformer er en forudsætning for at bevare velfærdssamfundet 

(Regeringsgrundlaget: 2011).  

  

Det har medført, at Socialdemokraterne og SF er blevet beskyldt for at føre en højreorienteret økonomisk 

politik og samtidig rende fra de løfter, de to partier gik til valg på. I forlængelse heraf har især 

Socialdemokraterne, som det største regeringsparti, været udsat for markant kritik og er blevet anklaget 

for at være ude af trit med egne værdier, da nedskæringer i velfærden på bekostning af skattelettelser til 

erhvervslivet ikke stemmer overens med den socialdemokratiske grundfortælling. I den forbindelse har det 

især været Socialdemokraternes to topministre finansminister Bjarne Corydon og beskæftigelsesminister 

Mette Frederiksen, der har måttet stå på mål for kritikken og forsøge at forklare, hvordan den hårde 

økonomiske kurs hænger sammen med partiets kerneværdier.  
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Specialets analyseafsnit består således af en diskursanalyse af de to topministres argumentation for, 

hvordan Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske reformer passer sammen med  det socialdemokratiske 

værdigrundlag. Den første analyse er af beskæftigelsesminister Mette Frederiksens kronik ”Det bliver 

svært”, der blev bragt i dagbladet Politiken d. 19. februar 2012 og her er vedlagt som Bilag 1.   

 

4.1 Diskursanalyse af ”Det bliver svært”  

Kronikken er skrevet kort tid efter Thorning-Schmidt-regeringens tiltrædelse og handler om de reformer, 

der venter i løbet af regeringsperioden på det beskæftigelsespolitiske område. I den forbindelse vurderes 

det kommunikative formål at være at sende et budskab om, at der er hårde reformer i vente, som vil gøre 

det sværere at forblive på passiv forsørgelse. Samtidig forsøger Mette Frederiksen i kronikken at præge den 

offentlige debat og dermed skabe en forståelse for de valg, hun skal træffe som beskæftigelsesminister og 

sætte dem i forhold til det socialdemokratiske værdigrundlag.  

 

4.1.1 Tekstniveauet 

På diskursanalysens tekstniveau opererer Fairclough blandt andet med begrebet ordvalg, som handler om 

hvilken fremstilling af situation og aktør et bestemt ordvalg giver anledning til (Werther: 1997, s. 215-218). 

Den første del af kronikken tager udgangspunkt i de kommende reformer af beskæftigelsesområdet, hvilket  

skinner tydeligt igennem, idet Mette Frederiksen flittigt bruger betegnelser som: ”Reformernes tid” (Bilag 1: 

linje 3) og ”det store reformår” (Bilag 1: linje 11) til at beskrive det, der venter forude. Scenen er således sat 

fra start, og det er tydeligt, at reformdagsordenen vil være kronikkens gennemgående tema.   

 

I forlængelse deraf forholder Frederiksen sig til udfordringen med, at for mange danskere står uden for 

arbejdsmarkedet og er afhængige af overførselsindkomster, hvilket hun adskillige gange beskriver i 

negative formuleringer, der samtidig bakker op om den indsats, hun vil gøre som beskæftigelsesminister: 

”De fleste er enige om, at der er noget grundlæggende forkert, når der er flere voksne danskere, der ikke 

går på arbejde, end der er danskere, der går på arbejde” (Bilag 1: linje 16-18) og ”I fællesskab kan vi ikke 

være andet end fortvivlede over, at 80000 unge, hverken har været i uddannelse eller arbejde inden for det 

seneste halve år” (Bilag 1: linje 18-19).  De negative ordvalg er således med til at forme kronikkens pointe 

om, at det er nødvendigt at reformere arbejdsmarkedspolitikken og flytte de unge fra kontanthjælp til 

uddannelse.  
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I den forbindelse anvender Frederiksen konsekvent det i teoriafsnittet omtalte ret-og-pligt-princip i sin 

argumentation: ”Her bør ret og pligt gælde” (Bilag 1: linje 32) og ”Men naturligvis kan ret og pligt til 

uddannelse ikke stå alene” (Bilag 1: linje 52). Med afsæt i ret-og-pligt-retorikken understreger hun således, 

at hun er klar til at ”skrue bissen på” overfor de unge, der godt kan, men som ikke gider (Bilag 1: linje 30). 

På den måde sender hun samtidig et værdiladet budskab om, at man har pligt til at bidrage til fællesskabet, 

hvilket opsummeres i sætningen: ”Den, der har evnerne, har også forpligtelsen” (Bilag 1: linje 34). 

 

Derudover er det interessant at bemærke, hvordan Frederiksen konsistent gennem kronikken forsøger at 

forme sin argumentation ud fra de socialdemokratiske kerneværdier; frihed, lighed og fællesskab, hvilket er 

med til at give kronikken et ideologisk islæt: ”Det vigtigste frihedsbrev, vi kan give mennesker, er 

uddannelse” (Bilag 1: linje 55), ”så er vi medansvarlige for ulige muligheder” (Bilag 1: linje 34-35) og ”alle 

skal have en værdig mulighed for at realisere deres eget potentiale og gøre nytte i fællesskabet…” (Bilag 1: 

linje 100-101). Samtidig optræder de socialdemokratiske værdier også i det billedsprog kronikken 

anvender, hvilket er med til at udfolde og illustrere Frederiksens argumentation: ”Et stærkt socialt 

sikkerhedsnet er præmissen, men sikkerhedsnettet skal for flere virke som den trampolin, man kan springe 

videre i livet med” (Bilag 1: linje 78-79).  

  

Gennem den unge ufaglærte mand, der har sat sig for dyrt og ikke mener, at han har råd til at uddanne sig, 

eksemplificerer Frederiksen desuden, hvordan reformerne vil betyde at unge, der er arbejdsparate, i 

fremtiden vil blive tvunget i uddannelse (Bilag 1: linje 44-46). Dermed sendes der et signal om, at der ikke 

længere er nogen kære mor i forhold til at forblive på offentlig forsørgelse, hvis man er i stand til at tage en 

uddannelse.  

 

Samtidig kan de grammatiske valg i teksten anvendes til at fremstille en aktør eller en situation på en 

bestemt måde (Werther: 1997, s. 218). I den forbindelse er det interessant, hvordan Frederiksen tager 

personligt ejerskab til reformerne og de konsekvenser, de vil medføre: ”Jeg starter diskussionen her, fordi 

jeg tror, den offentlige debat snart vil tage en ny drejning” (Bilag 1: linje 43). Her fungerer det personlige 

pronomen ”jeg” som agent i sætningen, hvilket understreger, at beskæftigelsesministeren står på mål for 

sine beslutninger og ikke skubber ansvaret videre til regeringen. På den måde anvendes det grammatiske 

valg til at fremstille Mette Frederiksen som en stærk aktør, der ikke er bange for at få ørerne i maskinen og 

argumentere for sine holdninger.  
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Sidst men ikke mindst fortæller kohæsionsstrukturen noget om, hvordan de enkelte sætninger og afsnit 

hænger sammen som helhed, og hvilken logik teksten er bygget op omkring (Werther: 1997, s. 219-220). I 

dette tilfælde bindes kronikken både sammen af konjunktioner såsom ”og”, ”men” og ”for” samt ved 

leksikalsk kohæsion i form af gentagelse af ord og anvendelse af synonymer. I den forbindelse bliver den 

røde tråd især tydelig ved den gentagne brug af ord som; ”arbejdsmarkedet” ”fællesskab” og 

”arbejdsfællesskab”, der er med til at underbygge kronikkens pointe om, at flere danskere skal i uddannelse 

og job, hvilket eksempelvis illustreres i sætningerne: ”invitere flere indenfor i arbejdsfællesskabet” (Bilag 1: 

linje 98) og ”Som socialdemokrater har vi måske været for optaget af, at give mennesker noget at leve af. 

Og dermed glemt, at der er noget, der er endnu vigtigere, nemlig at vi har noget at leve for” (Bilag 1: linje 

94-96). Sådanne formuleringer efterlader dog et indtryk af, at kronikken udleder, at de ledige i øjeblikket er 

placeret på samfundets sidelinje uden for fællesskabet, og derfor ikke har noget af leve for.   

 

4.1.2 Interaktionsniveauet  

På interaktionsniveauet analyseres tekstens udsagnskraft, kohærens og intertekstualitet (Werther: 1997, s. 

222). Tekstens udsagnskraft handler om, hvilken sproghandling den udfører (Werther: 1997, s. 223-224). 

Med underoverskriftens første sætning: ”Reformernes tid skal til at begynde” (Bilag 1: linje 3) står det klart, 

at kronikkens altoverskyggende tema er de arbejdsmarkedspolitiske reformer, som Mette Frederiksen som 

beskæftigelsesminister har ansvaret for. Derfor vurderes kronikkens sproghandling først og fremmest at 

være et forvarsel til danskerne om, at der er hårde tider i vente med besparelser på velfærdsydelserne, 

men samtidig også et budskab om, at der er sammenhæng mellem reformerne og det socialdemokratiske 

ambition om at få flere i uddannelse og job.  

 

I forhold til tekstens kohærens er det først og fremmest relevant at se på kronikkens intertekstualitet, 

herunder hvordan den hænger sammen med tidligere tekster og samtidig er med til at forme fremtidige 

(Werther: 1997, s. 225-226). Allerede i underoverskriften bliver det tydeligt, at kronikken vil være med til at 

præge reformdebatten fremover: ”Og jeg tror, den offentlige debat snart vil tage en ny drejning” (Bilag 1: 

linje 3). På den måde kan det argumenteres, at Frederiksen har valgt at gå i offensiven og tage forskud på 

en forventet kritik, hvormed hun kommer diskussionen i forkøbet. Samtidig er kronikken også præget af 

den igangværende debat, hvilket fremgår ved konklusionen: ”Problemformuleringen er der relativt bred 

enighed om” (Bilag 1: linje 29). Dermed indkapsler Frederiksen den problemstilling, hun vurderer har 

afspejlet den nuværende debat om beskæftigelsespolitikken, hvorfor kronikken samlet set både er formet 

af tidligere tekster og med til at forme fremtidige.  
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Kronikken trækker desuden på adskillige diskurser og kan derfor betegnes som interdiskursiv (Jørgensen et 

al: 2008, s. 93-94).  Den mest iøjnefaldende diskurs er reformdiskursen, der både italesættes i over- og 

underskriften, der dog skal læses sammenhængende for at give mening, da det er reformerne, der henvises 

til i formuleringen: ”Det bliver svært” (Bilag 1: linje 1). Reformdiskursen optræder markant gennem teksten, 

da reformerne fremføres som midlet, og dermed løsningen, til at få flere i arbejde og uddannelse og væk 

fra passiv forsørgelse.  

 

I den forbindelse kan det argumenteres, at reformdiskursen således også spiller sammen med en mindre 

økonomisk diskurs, da reformerne er det økonomiske værktøj, der skal mindske udgiften til 

overførselsindkomster og dermed forbedre statens samlede økonomi.  Det er dog interessant at bide 

mærke i, at Frederiksen aldrig direkte benytter økonomiske argumenter til at forsvare de mange reformer. I 

stedet argumenterer hun ud fra behovet for et opgør med den samlede arbejdsmarkedspolitik, som hun 

mener i sin nuværende form i høj grad spænder ben og fastholder danskere på offentlig forsørgelse (Bilag 

1: linje 69-71). På den måde optræder den økonomisk diskurs kun indirekte i forbindelse med den gentagne 

anke om, at der er for mange danskere på overførselsindkomst.   

Samtidig kan der også identificeres en tydelig ret-og-pligt-diskurs, der konstant sætter ”det aktive 

arbejdsliv”, hvor der bidrages til fællesskabet overfor et passivt liv på offentlig forsørgelse finansieret af 

andre: ”Forudsætningen for, at vi for alvor kan få vendt skuden og få flere i arbejde og færre på passiv 

forsørgelse, er, at vi over en bred kam tør udfordre indgroede vaner og systemfejl. Ret og pligt til at yde en 

indsats skal gælde hele vejen rundt” (Bilag 1: linje 88-90).  Det opstillede modsætningsforhold mellem 

arbejde og lediggang er desuden med til at tegne et billede af, at dem, der arbejder gør nytte i 

fællesskabet, hvorimod de ledige udnytter fællesskabets rettigheder: ”Men jeg insisterer på, at alle skal 

have en værdig mulighed for at realisere deres eget potentiale og gøre nytte i fællesskabet og på 

arbejdsmarkedet” (Bilag 1: linje 100-102).  

I forbindelse med ret-og-pligt-diskursen gør beskæftigelsesministeren desuden meget ud af at understrege, 

at det i forhold til reformerne ikke kun er borgerne, der skal holde for: ”Ret og pligt til at yde en indsats skal 

gælde hele vejen rundt” (Bilag 1: linje 89-90), hvorefter hun understreger, at arbejdsmarkedets parter og 

det private erhvervsliv ligeledes har pligt til at tage et større socialt ansvar (Bilag 1: linje 90-92). Det er 

således en fælles samfundsmæssig forpligtelse at finde den rette balance mellem rettigheder og pligter.  
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Samtidig er kronikken præget af en tydelig værdidiskurs, da Frederiksen i sin argumentation for reformerne 

skiftevis inkorporerer de socialdemokratiske kerneværdier; frihed, lighed og fællesskab, hvilket eksempelvis 

ses i sætningen: ”Lader vi de unge gå i passivitet måned efter måned, eller endnu værre: år efter år, så er vi 

medansvarlige for ulige muligheder i livet” (Bilag 1: linje 36-37). Med andre ord er reformerne altså, ifølge 

Frederiksen, helt afgørende for at leve op til den socialdemokratiske kerneværdi, lighed, hvorfor der er god 

overensstemmelse mellem regeringens reformkurs og det socialdemokratiske værdigrundlag. På den måde 

bruger Frederiksen kronikken til at forsøge at præsentere reformerne som socialdemokratisk politik, der 

stemmer overens med partiets grundfortælling. 

 

Med udgangspunkt i de identificerede diskurser ser kronikkens samlede diskurs derfor ud som følger:  

Formålet med de beskæftigelsespolitiske reformer er at flytte så mange som muligt til uddannelse og job og 

dermed invitere flere indenfor i arbejdsfællesskabet, da det er langt mere solidarisk end at lade folk forblive 

på passiv forsørgelse.  

 

4.2 Diskursanalyse af ”Ret og pligt skal tilbage i balance”  

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens kronik ”Ret og pligt skal tilbage i balance” blev bragt i dagbladet 

Politiken d. 23. maj 2012 og er vedlagt som Bilag 2. Kronikkens kommunikative formål vurderes at være at 

sende et budskab til danskerne om, at de reformer, der er i vente ikke bare er nødvendige af økonomiske 

hensyn men også gennemføres, fordi der er behov for at finde en bedre balance mellem rettigheder og 

pligter. Reformerne skal derfor resultere i, at flere kommer i job og uddannelse, imens færre lader sig 

forsørge af det offentlige. Frederiksen forsøger således at forberede danskerne på, at det fremover vil blive 

sværere at forblive på passiv forsørgelse, da der vil blive stillet flere krav til de ledige, der blandt andet skal 

arbejde for deres kontanthjælp og desuden har pligt til at søge de jobs, de er i stand til at varetage.  

 

4.2.1 Tekstniveauet 

I forhold til teksten ordvalg, bruger Frederiksen første del af kronikken på at kritisere den nuværende 

arbejdsmarkedspolitik, og derved også indirekte den tidligere VK-regering, hvilket blandt andet ses i 

underoverskriftens brug af negative adjektiver: ”00’erne var et forsømt årti…” (Bilag 2: linje 3) og ”Men nu 

er det slut med intetsigende aktivering” (Bilag 2: linje 3-4). Kritikken bruger hun til at konkludere: ”Det er 

tid til at sadle om og styre efter andre værdier” (Bilag 2: linje 15-16). Med dette udgangspunkt forsøger 

Frederiksen derefter konsistent gennem kronikken at binde de arbejdsmarkedspolitiske reformer op på de 
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socialdemokratiske kerneværdier frihed, lighed og fællesskab: ”Reel solidaritet indeholder både rettigheder 

og pligter” (Bilag 2: linje 33-24), ”Vores samfund er et fællesskab, hvor de, der kan, har frihed til at udnytte 

deres evner” (Bilag 2: linje 42-43) og ”Vores vision for dansk arbejdsmarkedspolitik er klar: Vi skal invitere 

flere indenfor i arbejdsfællesskabet” (Bilag 2: linje 60).  

 

Desuden fremhæver Frederiksen, at hun godt er klar over, at de mange reformer vil skabe bekymring og 

utryghed men understreger, at der ikke er ubegrænsede midler, og at det er nødvendigt at prioritere for at 

opretholde og udvikle velfærdsstaten. Samtidig kritiserer hun den tidligere VK-regering for at have sat 

balancen mellem rettigheder og pligter over styr: ”Pligterne blev overvældende og rettighederne færre” 

(Bilag 2: linje 95).  

 

I det hele taget italesættes ret-og-pligt-princippet konsistent gennem teksten, og Frederiksen forsøger 

derigennem at forsvare Thorning-Schmidt-regeringens reformer ud fra argumentet om, at rettigheder og 

pligter hænger uløseligt sammen: ”Men med pligter følger rettigheder. Og rådighedsforpligtelsen er ikke til 

forhandling” (Bilag 2: linje 144-145) og ”Nogle skridt vil styrke rettighederne, andre skridt vil understrege 

pligterne...” (Bilag 2: linje 182). På den måde kobler Frederiksen det gamle arbejdermantra ”Gør din Pligt og 

Kræv din Ret” op på debatten om nutidens velfærdssamfund, hvormed hun forsøger at sende et signal om, 

at regeringens reformkurs stemmer fint overens med den socialdemokratiske grundfortælling.   

 

I den forbindelse er det også relevant at lægge mærke til, hvordan ordene rettigheder og pligter er 

organiseret i forhold til hinanden. De to begrebet optræder som en sammentømret enhed igennem hele 

kronikken, hvilket er med til pointere, at man ikke kan kræve sin ret uden først at gøre sin pligt. Dette 

understreges blandt andet i sætningen: ”Med følelsen af frihed følger følelsen af ansvar” (Bilag 2: linje 123). 

Her beskrives rettigheder indirekte som frihed og pligter som ansvar. Dernæst eksemplificeres ret-og-pligt-

princippet i fortællingen om først en murer, der godt ved, at han har pligt til at tage det job, han får tilbudt, 

og dernæst en køkkenassistent, der har ret til at få fornyet sit hygiejnekursus for at kvalificere sig til et 

bestemt job (Bilag 2: linje 123-128).      

 

Derudover er det interessant at lægge mærke til, hvor meget spalteplads beskæftigelsesministeren bruger 

på virksomhederne. Flere gange henviser hun således direkte til, at formålet med at opkvalificere de ledige 

er, at virksomhederne har brug for kvalificeret og motiveret arbejdskraft (Bilag 2: linje 179). Dette vurderes 

at være med til at give et indtryk af, at formålet med reformerne i højere grad er at sikre virksomhederne 

end de ledige. Dog understreger hun i slutninger af kronikken, at virksomhederne også har pligter og skriver 
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blandt andet: ”Virksomhederne må sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, må give plads til lærlinge, og de 

må sikre, at deres ansatte løbende bliver yderligere dygtiggjort” (Bilag 2: linje 162-163).   

 

I forlængelse deraf fastslår Frederiksen, at uddannelse og opkvalificering er den bedste metode til at få 

flere væk fra passiv forsørgelse, og give ”flere en plads på arbejdsmarkedet ved samfundets bord” (Bilag 2: 

linje 176-177). Den billedlige beskrivelse af et bord, som repræsentant for samfundet, hvor der ikke er 

plads til de ledige, vurderes at være med til at give et indtryk af, at beskæftigelsesministeren mener, at man 

kun er en del af samfundet, hvis man har et arbejde. Dette på trods af, at hun tidligere i kronikken har brugt 

et helt afsnit på at sige det modsatte: ”Det er naturligvis ikke kun arbejde, der skaber identitet og selvværd” 

(Bilag 2: linje 65).  

 

På den måde slutter Frederiksen kronikken af med, at parkere de ledige i en gruppe for sig selv uden for 

samfundet og fortsætter desuden med at konkludere: ”De ledige skal styrkes. Virksomhederne skal have 

motiveret og kvalificeret arbejdskraft” (Bilag 2: linje 179-180). Derfor kommer det netop til at virke som 

om, at beskæftigelsesministeren mener, at de ledige i dag er umotiverede og ukvalificerede og dermed ikke 

er i stand til at give virksomhederne de kompetencer, de efterspørger.    

 

I forhold til tekstens kohæsion kan det argumenteres, at kronikken især anvender leksikalsk kohæsion til at 

binde teksten sammen. Her er både den konstante italesættelse af rettigheder og pligter samt 

henvisningerne til de socialdemokratiske værdier med til at skabe sammenhæng i kronikken: ”Vores 

samfund er et fællesskab, hvor de, der kan, har frihed til at udnytte deres evner” (Bilag 2: linje 42-43) og 

”Mulighed for at dygtiggøre sig skaber frihed, og stadig flere kompetencer er vor tids største skaber af reel 

lighed” (Bilag 2: linje 110-111).  

 

4.2.2 Interaktionsniveauet  

Kronikkens sproghandling kan på den ene side siges at være et påbud til danskerne om at udvise mådehold 

i forhold til at kræve velfærdsrettigheder i en økonomisk krise og samtidig smøge ærmerne op og gøre en 

indsats for fællesskabet. På den anden side kan det dog argumenteres, at Mette Frederiksen aldrig 

udstikker et direkte påbud, men i højere grad indirekte forsøger at forklare danskerne, at de ikke skal 

forvente, at der i fremtiden vil være råd til at opretholde samtlige velfærdsrettigheder, de kender fra i dag, 

og at de i øvrigt skal regne med, at mængden af pligter vil stige.   
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Kronikken er desuden intertekstuel, hvilket eksempelvis fremgår, når Frederiksen svarer igen på kritikken 

om, at Socialdemokraterne er blevet for reformvenlige: ”De kritiske røster om, at vi socialdemokrater er 

blevet for reformvenlige, er svært forenelige med historien” (Bilag 2: linje 79). Den forudgående kritik har 

således både været med til at forme kronikken og Frederiksens argumentation, ligesom den også vil være 

med til at præge den efterfølgende debat.  

 

Samtidig er kronikken interdiskursiv og trækker på forskellige diskurser. Først og fremmest kan der 

identificeres en værdidiskurs, der bliver tydelig allerede i kronikkens indledning: ”Det er tid til at sadle om 

og styre efter andre værdier” (Bilag 2: linje 15-16). Derefter gør Frederiksen meget ud af konsistent at 

italesætte de socialdemokratiske værdier ved at forme sine politiske argumenter derefter: ”Grundlaget for 

vores holdninger, reformplaner og visioner på det danske arbejdsmarked er vores værdier” (Bilag 2: linje 27) 

og ”Vores samfund er et fællesskab, hvor de, der kan, har frihed til at udnytte deres evner” (Bilag 2: linje 42-

43). 

 

Derudover indeholder kronikken ligeledes henholdsvis en økonomi- og velfærdsdiskurs, der ofte optræder 

side om side og bruges til at påpege, at velfærdsrettighederne er afhængige af en sund økonomi, hvorfor 

reformerne er nødvendige: ”Men vi har ikke ubegrænsede midler. Og tilbage står, hvis vi også fremover skal 

have mulighed for at opretholde og ikke mindst udvikle vores velfærdssamfund og sikre den frie og lige 

adgang til sundhed og uddannelse, så skal vi have modet til at prioritere og viljen til at træffe valg” (Bilag 2: 

linje 71-73) og ”Ressourcerne er få, og der skal prioriteres. Står valget imellem at give de ledige flere penge 

eller sikre dem en indsats og en uddannelse, har jeg ikke svært ved at vælge” (Bilag 2: linje 106-108). 

 

Kronikkens mest fremtrædende diskurs vurderes dog at være ret-og-pligt-diskursen, da den naturligt 

præger Frederiksens konstante italesættelse af forholdet mellem rettigheder og pligter: ”Vi skal tilbage til 

en politik, der går på to ben: rettigheder og pligter…” (Bilag 2: linje 24-25) og ”Reel solidaritet indeholder 

både rettigheder og pligter” (Bilag 2: linje 33-34). Således anvendes ret-og-pligt-diskursen primært til at 

forsøge at skabe sammenhæng mellem den socialdemokratiske grundfortælling og Thorning-Schmidt-

regeringens reformkurs, hvorfor den tager udgangspunkt i argumentet om at gøre sin pligt og stå til 

rådighed for arbejdsmarkedet.  

 

I den forbindelse gør Frederiksen dog meget ud af at understrege, at det ikke er i orden at se ned på folk, 

der ikke har et arbejde: ”Og jeg synes det er beskæmmende, at der er borgere på overførselsindkomst, der 

føler sig mistænkeliggjort og set ned på” (Bilag 2: linje 65-66). Men samtidig understreger hun: ”Ikke desto 



 41 

mindre er selvforsørgelse, hvis det er muligt, en fundamental værdi, som socialdemokrater altid vil sætte 

højt” (Bilag 2: linje 67-68) og ”De ledige skal naturligvis stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og 

kontanthjælpsmodtageren skal arbejde for sin kontanthjælp. Det er kun rimeligt” (Bilag 2: linje 136-137).  

 

På den måde siger beskæftigelsesministeren på den ene side, at det ikke er i orden at mistænkeliggøre folk 

på overførselsindkomst, men antyder efterfølgende i kronikken, at det ikke er alle, der i dag står til 

rådighed for arbejdsmarkedet, hvorfor det kan argumenteres, at hun således selv er med til at opretholde 

mistanken mod de ledige.  

 

De identificerede diskurser danner således udgangspunkt om kronikkens samlede diskurs, der kan 

opsummeres som følger: En større balance mellem rettigheder og pligter er forudsætningen for at 

opretholde og udvikle velfærdsstaten, hvorfor reformer i arbejdsmarkedspolitikken er nødvendige.   

 

4.3 Diskursanalyse af ”Socialdemokraterne er bedst for Danmark”  

Kronikken er skrevet af de fire fremtrædende socialdemokrater Henrik Sass Larsen, Carsten Hansen, Bjarne 

Corydon og Mette Frederiksen og blev bragt i Politiken d. 20. august 2012 i kølvandet på måneders hård 

kritik af mangel på socialdemokratiske værdier i Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske politik. Derfor 

vurderes det kommunikative formål med kronikken at være et forsøg på at forsvare og forklare, hvordan 

den førte politik stemmer overnes med de socialdemokratiske værdier og samtidig sende et signal om, at 

det er et samlet parti, der står bag regeringsprojektet. 

 

4.3.1 Tekstniveauet 

Kronikken tager afsæt i den økonomiske krise, og de enorme skader den har medført, hvilket fremgår 

allerede i første sætning gennem stærke formuleringer og ordvalg: ”I 2008 væltede den finansielle sektor 

og kastede verden ud i en langvarig og dyb økonomisk krise, som i skrivende stund stadig martrer 

Danmarks og verdens økonomier” (Bilag 3: linje 8-9). De stærke verber og adjektiver, der fortsætter i resten 

af kronikkens første afsnit, er med til at opbygge en fortælling om, hvordan den tidligere VK-regeringen op 

gennem 00’erne undlod at udvise rettidig omhu, og blev ved med at levere den deregulering erhvervslivet 

efterspurgte, alt imens de frie markedskræfter fik boblen til at briste (Bilag 3: linje 19-24).  

 

Derfor udråbes 00’erne til ”det forsømte årti” (Bilag 3: linje 32), hvilket ifølge kronikken betyder, at den 

nytiltrådte regering nu er tvunget til at gennemføre svære reformer og dermed udvise den økonomiske 
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ansvarlighed, som de borgerlige op gennem 00’erne ikke formåede ved at rydde op og skabe holdbarhed i 

dansk økonomi. Men samtidig erkendes det, at det frie marked er en forudsætning for at skabe vækst og 

arbejdspladser, hvorfor opgaven ikke er at ”kvæle markedet” (Bilag 3: linje 49), men derimod at ”beskytte 

menneskene” (Bilag 3: linje 51). På den måde kan der argumenteres for, at de fire kronikører forsøger at 

fremstille Socialdemokraterne som befolkningens beskyttere mod det uregerlige globale marked.  

 

I den forbindelse er det interessant at kigge nærmere på, hvordan kronikken beskriver det frie marked: 

”Gennem historien har pengemarkederne haft for vane at bryde sammen med jævne mellemrum og hver 

gang med ubodelig skade til følge” (Bilag 3: linje 65-66) og ”Og så vågnede vi op og fandt ud af, at 

markedet er en lunefuld tjener…” (Bilag 3: linje 23). Markedet fremstilles som ustabilt og personificeres, via 

betegnelsen ”lunefuld tjener”, som et levende væsen, der tager irrationelle beslutninger, og som man 

derfor ikke kan stole på. Derudover er det værd at bemærke, hvordan der adskillige gange sættes 

lighedstegn mellem liberalismen og det frie marked: ”Jo færre regler, desto mere effektivt marked er 

vistnok den politiske og økonomiske filosofi, der stadig hører liberalismen til. Og den filosofi fører til 

stensikre katastrofer” (Bilag 3: linje 69-70). På den måde forsøger kronikken at sætte markedets 

dårligdomme og risici i bås med liberalismen og dermed få dem til at fremstå som to sider af samme sag. 

 

I forlængelse deraf forsøger kronikørerne samtidig at tage politisk ejerskab til velfærdsstaten ved at bruge 

formuleringen: ”Hvor man i 00’erne rakte ud efter at svække den socialdemokratiske velfærdsstat, er tiden 

tværtom kommet til at styrke den” (Bilag 3: linje 60-61). Ved at påklistre Socialdemokraterne som et 

adjektiv foran velfærdsstaten pointeres det, at det er det store arbejderparti, der har stået fadder til det 

danske velfærdssamfund og som nu forsøger at beskytte det imod de borgerlige partier, der kæmper for 

øget deregulering og vil privatisere store dele af den offentlige sektor.    

 

Men kronikken erkender også, at det ikke er muligt at undgå besparelser på velfærden: ”Det kræver en 

kraftanstrengelse, hvor reformer af alle dele af vores økonomi bliver det centrale omdrejningspunkt. 

Reformer, hvor tidligere tiders privilegier bliver udfordret og forandret” (Bilag 3: linje 97-98). Her er det 

interessant at bide mærke i, hvordan velfærden refereres til som privilegier fremfor for rettigheder. Dette 

ordvalg er med til at signalere, at man med reformerne ikke fratager danskerne noget, de har ret til, men 

derimod kun indskrænker privilegier, som de tidligere har været så heldige at blive begunstiget med.  

 

Derudover er kronikken fyldt med økonomiske fagtermer og begreber, der er med til at understøtte 

kronikørernes argumenter om, at Thorning-Schmidt-regeringen er garant for en ansvarlig økonomisk 
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politik: ”Læren er, at hvor vi tidligere kunne tillade at have et mål om langsigtet økonomisk holdbarhed og 

en høj belåning, er vi nu nødt til at skærme os mod pengemarkedernes lunefuldhed med økonomisk 

overholdbarhed og lavere låntagning” (Bilag 3: 81-84) og ”Vi skal skubbe gang i væksten og komme ud af 

den økonomiske krise, samtidig med at vi skal sikre overholdbarhed i økonomien og undgå usund 

lånoptagning” (Bilag 3: linje 90-91). Den gentagne brug af begrebet ”overholdbar”, i stedet for det knap så 

bombastiske ”holdbar”, er med til at sende et signal om, at Socialdemokraterne har sat alle sejl ind på at 

fremstå som et økonomisk ansvarligt parti, der ruster Danmark til fremtidige udfordringer (Bilag 3: linje 23-

24).  

 

Derudover kredser kronikkens ordvalg især omkring de to velfærdsområder – sundhed og uddannelse, 

hvilket er med til at binde kronikken sammen, da de indirekte fremstilles som velfærdsstatens to 

kronjuveler, som det er Socialdemokraternes fornemste opgave at værne om: ”Det socialdemokratiske 

projekt må være med al magt at bekæmpe den udvikling og sørge for, trods trange økonomiske tider, at 

den fri og lige adgang til sundhed står intakt til enhver tid” (Bilag 3: linje 179-180) og ”Det klare 

socialdemokratiske projekt er at skabe såvel øget velstand som øget frihed i samfundet ved at skabe 

rammerne for den dygtigste generation nogensinde i danmarkshistorien” (Bilag 3: linje 119-120). Samtidig 

vurderes det, at den gentagne italesættelse af ”det socialdemokratiske projekt” anvendes til at understøtte 

kronikkens kommunikative formål med at forklare, hvordan Thorning-Schmidt-regeringens førte politik 

stemmer overens med de socialdemokratiske kerneværdier. 

 

Afslutningsvis er det relevant at bemærke samspillet mellem kronikkens ordvalg og grammatiske valg i 

forhold til kommunikationen af de socialdemokratiske værdier: ”Det er et projekt, som ikke handler om 

hurtige gevinster eller tror på, at markedet løser vores udfordringer. Det handler meget lidt om mig og mere 

om vi” (Bilag 3: linje 337-38). Her anvendes de personlige pronominer ”mig” og ”vi” som repræsentanter 

for henholdsvis liberalismens fokus på det enkelte individ og socialdemokratismens fokus på fællesskabet 

med det formål at udstille de ideologiske modsætninger mellem Socialdemokraterne og de borgerlige 

partier.  

 

Dette mønster fortsætter desuden konsistent gennem kronikken, hvor de socialdemokratiske 

kerneværdier; frihed, lighed og fællesskab konstant sættes op imod liberalismens dårligdomme og 

markedets grådighed: ”Herhjemme lagde man sporene til at række ud efter den model med 

sundhedsforsikringer og overbetaling af private hospitaler. Det er ufatteligt, at nogen stræber efter dette, 

med al den erfaring vi har fra øvrige samfundsmodeller. Men igen - øget markedsudsætning øger også 
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chancen for at tjene flere penge, og sådan er liberalismens inderste sjæl. Det socialdemokratiske projekt må 

være med al magt at bekæmpe den udvikling og sørge for, trods trange økonomiske tider, at den fri og lige 

adgang til sundhed står intakt til enhver tid” (Bilag 3: linje 172-180). 

 

4.3.2 Interaktionsniveauet  

Med udgangspunkt i ovenstående analyse vurderes kronikkens sproghandling at være et potentielt løfte til 

de bekymrede socialdemokratiske vælgere om, at Socialdemokraterne fører politik med udgangspunkt i 

partiets kerneværdier. Samtidig sendes dog et budskab om, at reformer er nødvendige for at sikre stabilitet 

i økonomien og dermed være i stand til at bevare velfærdssamfundet.   

 

Kronikken er intertekstuel og er derfor både formet af tidligere tekster samt med til at præge fremtidige. 

Eksempelvis understreger den hyppige reference til ”den økonomiske krise” og ”de muntre 00’ere”, at 

kronikken er formet af tidligere begivenheder, og den kontekst den er en del af. Samtidig vil kronikken 

være med til at præge kommende tekster, hvilket eksempelvis illustreres i beskrivelsen af, hvordan 

Thorning-Schmidt-regeringen fremadrettet har tænkt sig at håndtere de økonomiske udfordringer og rette 

op på økonomien: ”Det kræver en kraftanstrengelse, hvor reformer af alle dele af vores økonomi bliver det 

centrale omdrejningspunkt” (Bilag 3: linje 97-98). På den måde kigger kronikken frem mod kommende 

reformer, der indiskutabelt vil afføde reaktioner og skabe debat. 

 

Samtidig er kronikken præget af en række forskellige diskurser, hvorfor den er interdiskursiv. Da kronikkens 

kommunikative formål, som beskrevet ovenfor, er at fremhæve de socialdemokratiske kerneværdier i 

regeringens økonomiske politik, er værdidiskursen derfor også den mest fremtrædende. Værdidiskursen 

optræder især via italesættelsen af ”det socialdemokratiske projekt” og i anvendelsen af partiets 

kerneværdier i kronikkens argumentation: ”Vores opgave er i stedet at beskytte menneskene. Og det gøres 

kun gennem en stærk stat – det kan markedet aldrig levere” (Bilag 3: linje 51-52) og ”Det 

socialdemokratiske projekt må være med al magt at bekæmpe den udvikling og sørge for, trods trange 

økonomiske tider, at den fri og lige adgang til sundhed står intakt til enhver tid” (Bilag 3: linje 179-180).  

 

Samtidig optræder værdidiskursen i lige så høj igennem de negative beskrivelser af liberalismen: ”Jo færre 

regler, desto mere effektivt marked er vistnok den politiske og økonomiske filosofi, der stadig hører 

liberalismen til. Og den filosofi fører til stensikre katastrofer” (Bilag 3: linje 69-70). På den måde fremstilles 

Socialdemokraterne gennem værdidiskursen som velfærdsstatens beskytter overfor onde liberalistiske 

kræfter, der vil afvikle centrale velfærdsrettigheder. Dette italesættes både gennem henvisningen til USA, 
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hvor en reduktion af staten har resulteret i en dårligere uddannet befolkning (Bilag 3: linje 102-104) samt 

via fremhævningen af VK-regeringens private sundhedsforsikringer og overbetaling af privathospitaler 

(Bilag 3: linje 172-173). På den måde præsenteres de socialdemokratiske kerneværdier gennem 

velfærdseksempler, hvilket er med til at selviscenesætte Socialdemokraterne som ”velfærdsstatens 

vogter”.  

 

Dog kan det argumenteres at kritikken af, hvordan liberalismens ønske om en mindre stat vil have 

katastrofale konsekvenser, ikke hænger sammen med kronikørernes senere udsagn om, at det for 

Socialdemokraterne ikke er et selvstændigt mål at skabe en stat med en bestemt størrelse, men at det 

derimod er et mål at skabe en stærk stat (Bilag 3: linje 61-62). På den måde sendes et indirekte signal om, 

at staten muligvis skal være mindre, såfremt det kan gøre den stærkere, hvilket betyder, at kritikken af 

liberalismens ønske om en mindre stat kommer til at fremstå selvmodsigende.  

 

Derudover kan der identificeres en markant økonomisk diskurs, der først og fremmest bliver tydelig 

gennem brugen af økonomiske fagtermer, hvilket blev adresseret og udfoldet i analysen af tekstniveauet: 

”Den mest interessante opgave er faktisk ikke at pålægge de finansielle transaktioner en skat, men at 

regulere, hvordan de finansielle markeder er konstrueret og finansieret” (Bilag 3: linje 72-73). Dette 

eksempel viser desuden, hvordan kronikørerne, via den økonomiske diskurs, på den ene side understreger, 

at en øget regulering af markederne vil holde en snor i den finansielle sektor, hvilket må betegnes som 

værende en klassisk socialdemokratisk grundholdning. På den anden side er det dog værd at bide mærke i, 

at de fire socialdemokrater ikke finder det interessant at beskatte finansielle transaktioner, hvilket tidligere 

har været en socialdemokratisk mærkesag. Derved forsøger kronikørerne at balancere hensynet til 

Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske kurs med behovet for at kommunikere socialdemokratiske 

kerneværdier. 

 

Den økonomiske diskurs optræder desuden også i forhold til de mange henvisninger til de kommende 

reformer, der venter i løbet af regeringsperioden: ”Med en økonomi, hvor hver ekstra krone skal findes 

gennem hårde prioriteringer og reformer, kommer det til at kræve ofre for alle involverede…” (Bilag 3: linje 

124-125). Reformerne optræder således som det økonomiske værktøj, hvormed regeringen har tænkt sig 

at få styr på økonomien. Men samtidig minder kronikørerne om, at reformerne ikke kun gennemføres med 

et økonomisk sigte, men tværtimod også skal bidrage til at forbedre velfærdssamfundet og skabe sociale 

fremskridt: ”Det er muligt at skabe et af de største sociale fremskridt i generationer, hvis vi med vores faste 

værdier som kompas sigter efter et samfund med større retfærdighed og med reformer rækker ud efter nye 
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veje og metoder” (Bilag 3: linje 205-207). På den måde fremstår kronikørernes reformargument todelt, da 

reformerne på den ene side skal skabe økonomisk stabilitet men på den anden side bidrage til at skabe et 

mere retfærdigt samfund.  

 

I forbindelse med den økonomiske diskurs kan der desuden identificeres en underordnet 

arbejdsmarkedsdiskurs, der fokuserer på behovet for at skabe nye arbejdspladser og få flere danskere væk 

fra passiv forsørgelse: ”I titusindvis skal vi have folk på overførsler ud på arbejdsmarkedet, helt eller delvist, 

og vi skal sætte en målsat barriere for, at ingen unge mennesker ender på kontanthjælp i længere tid” 

(Bilag: 3: linje 200-201). Samtidig understreger kronikken dog, gennem værdidiskursen, vigtigheden af 

velfærdsstatens rolle som sikkerhedsnet, når mennesker uforskyldt mister deres arbejde (Bilag 3: linje 54-

58).  

 

Sidst men ikke mindst er det værd at bemærke, hvordan statens og erhvervslivets fælles gensidige ansvar 

for at skabe vækst og arbejdspladser italesættes gennem samspillet mellem arbejdsmarkedsdiskursen og 

værdidiskursen: ”Vores mål er at etablere et nyt og ambitiøst partnerskab med den konkurrenceudsatte del 

af dansk erhvervsliv og sikre gode rammer og samarbejde og forvente fair tilbagebetaling i form af vækst, 

arbejdspladser og fair beskatning” (Bilag 3: linje 158-160). På den måde sendes der et signal om, at 

Thorning-Schmidt-regeringen vil føre en erhvervsvenlig politik, hvor virksomhederne kan forvente gode 

rammevilkår til gengæld for vækst, arbejdspladser og en fair skattebetaling. 

 

På baggrund af de identificerede diskurser kan kronikkens samlede diskurs beskrives som følger:  

Det socialdemokratiske projekt er gennem reformer at skabe en overholdbar økonomi, der får folk i arbejde 

og sikrer, at der er råd til at bevare den frie og lige adgang til velfærdssamfundet. 

 

4.4 Diskursanalyse af ”Realisme er vejen til nye job”  

Kronikken ”Realisme er vejen til nye job”, der er skrevet af finansminister Bjarne Corydon, blev bragt i 

dagbladet Politiken d. 8. februar 2013 og er her vedlagt som Bilag 4. Det vurderes at kronikkens 

kommunikative formål er at sende et signal til offentligheden om, at der er styr på økonomien, og at vi er 

på vej ud på den anden side af den økonomiske krise. Men samtidig understreger Corydon, at økonomiske 

reformer er nødvendige for at sikre velfærden i fremtiden. Corydon forsøger således at forberede 

danskerne på, at der venter et opgør med centrale velfærdsydelser, fordi der ikke længere er råd til at 

finansiere velfærdsstaten, som den ser ud i dag.     
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4.4.1 Tekstniveauet 

Som nævnt ovenfor er formålet med kronikken at berolige danskerne og signalere, at der er styr på 

økonomien, hvilket tydeligt skinner igennem, ved de ord og formuleringer kronikken anvender. Allerede i 

første afsnit anvendes ordet ”bekymringer” adskillige gange i en fortælling om, hvordan familier rundt om i 

landet er bekymrede både for deres privatøkonomi og for, hvorvidt der vil være råd til den fælles velfærd i 

fremtiden (Bilag 4: linje 8-13). Ved at indlede kronikken med at anerkende de økonomiske bekymringer, der 

eksisterer i mange danske hjem gennem et tænkt eksempel forsøger Corydon at sætte sig ind i de 

økonomiske udfordringer, danskerne dagligt står overfor. Samtidig gør han sproget levende ved at tale i 

billeder: ”når børnene er lagt i seng og mor og far sidder rundt om køkkenbordet…” (Bilag 4: linje 7-8) og 

”Mange har måske oplevet, at hjemmehjælpen kun kommer hver anden uge…” (Bilag 4: linje 13-14). På den 

måde eksemplificerer og tydeliggør han problematikken og gør dermed opmærksom på, at han forstår og 

kan relatere til danskernes bekymringer.  

  

Samtidig forsikrer Corydon ved brug af formuleringen: ”Og jeg tør godt slå fast: Selv om vi er udfordret, 

kommer Danmark gennem krisen i en så stærk forfatning, at vi kan bevare vores fælles velfærd” (Bilag 4: s. 

23-24), at der er styr på økonomien, og at velfærdsstaten er sikret. Ved at benytte verbet ”tør”, der viser en 

høj grad af modalitet, der fokuserer på talerens grad af tilslutning til sætningen, også kaldet affinitet, viser 

Corydon, at han har modet og ikke mindst autoriteten til at afgive et sådant løfte (Jørgensen et al: 2008, s. 

95-96).  

 

Efterfølgende understreger han, at det er takket være regeringens økonomiske ansvarlighed, og dermed 

ham som finansminister, at vi kan bevare velfærdsstaten. På den måde tildeler Corydon sig selv og 

Thorning-Schmidt-regeringen rollen som helten, der har formået at få Danmark revet fri af krisen og rettet 

op på ”nullernes overforbrug” (Bilag 4: linje 18). Derved tildeler han desuden indirekte VK-regeringen 

skurkerollen som dem, der har ledt den danske økonomi i fordærv.    

 

Derudover forsøger Corydon samtidig at forberede danskerne på, at den ansvarlige økonomiske linje 

regeringen har lagt også betyder, at der venter et opgør med dele af den velfærd, de kender i dag. I 

sætningen: ”Men politisk lederskab er også at have modet til at gøre op med velerhvervede privilegier” 

(Bilag 4: linje 133), bruger han formuleringen ”velerhvervede privilegier” fremfor eksempelvis den oftere 

brugte betegnelse ”velfærdsrettigheder”. På den måde kan det argumenteres, at han forsigtigt forsøger at 

signalere, at velfærd ikke er noget danskerne automatisk har ret til, men derimod noget de er så 
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privilegerede at modtage, hvorfor regeringen ikke med sine reformer fratager rettigheder men blot 

indskrænker de af staten tildelte privilegier i en økonomisk svær tid.     

 

Senere i kronikken skriver han desuden: ”Men ligesom virksomhederne de seneste år har brugt krisen til at 

omstille sig og indrette sig efter vilkårene, skal vi i den offentlige sektor indrette os bedre” (Bilag 4: linje 137-

138). I en enkelt sætning formår Corydon således både at rose de private virksomheder for deres ageren 

under den økonomiske krise og lægger samtidig op til at indrette den offentlige sektor på samme måde. 

Det vil sige, at finansministeren her sammenligner velfærdsstaten med en privat virksomhed og desuden 

fremstiller det private erhvervsliv som mønstereksempel i forhold til at udvise rettidig omhu. 

 

Desuden anvender kronikken konsistent økonomiske og forretningsmæssige termer, såsom; politisk 

lederskab, underskud, renten, kassekreditten, ledighedskurven, investeringer, nedbringe udgifter, 

konkurrencetiltag, bevillingerne, budgetterne, vækst og finansiering, hvilket samlet set er med til at give et 

indtryk af, at Corydon har styr på de økonomiske værktøjer, hvormed han underbygger sin autoritet som 

finansminister.  

 

Sidst men ikke mindst er det, i forhold til ordvalget, interessant, hvordan Corydon benytter overskriften 

”Realisme er vejen til nye job” til at binde kronikken sammen. Hele kronikken handler om, hvor ansvarlig 

regeringens økonomiske politik er, og ved at binde det budskab op på ordet ”realisme” konkluderer 

Corydon indirekte, at regeringens økonomiske politik ikke bare er ansvarlig, men samtidig også er den 

eneste realistiske måde at få genoprettet den danske økonomi.  

 

Udover ordvalg kan også grammatiske valg i teksten anvendes til at fremstille en aktør eller situation på en 

bestemt måde (Werther: 1997, s. 218). Eksempelvis anvendes det personlige pronomen ”vi” markant i 

kronikken som henvisning til Thorning-Schmidt-regeringen; ”omvendt har vi som centrum-venstre 

regering…” (Bilag 4: linje 34) og ”vi vil hjælpe virksomhederne” (Bilag 4: linje 62). Derigennem viser 

Corydon, at han taler på hele regeringens vegne, hvorfor det også er regeringen, og ikke kun ham, der har 

ansvaret for den førte økonomiske politik. Desuden sender de aktive sætningskonstruktioner, hvor 

regeringen selv optræder som agent, et signal om, at regeringen står ved dens beslutninger og er villige til 

at stå på mål for dem.  

 

I den forbindelse er det dog værd at bemærke, at der i sætningen om de ”velerhvervede privilegier” (Bilag 

4: linje 133) ikke optræder en aktiv agent. I stedet anvendes substantivet ”politisk lederskab”. Ved at 
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udelade den aktive agent distancerer Corydon således både sig selv og regeringen fra indholdet, og 

fremstår derfor ikke direkte som dem, der vil gøre op med de ”velerhvervede privilegier”. 

 

I forhold til kronikkens kohæsionsstruktur bindes den i høj grad sammen ved leksikalsk kohæsion i form af 

gentagelse af ord og brug af synonymer. Først og fremmest anvendes ord som ”bekymring”, ”tillid”, 

”velfærd”, ”økonomi” og ”realisme” konsistent gennem hele teksten, hvilket sammenlagt indkapsler 

kronikkens hovedbudskab om; at selvom danskerne er bekymrede, skal de have tillid til regeringen og dens 

realistiske økonomiske politik, som sikrer den fælles velfærd.  

 

Derudover er de hyppige skift mellem de personlige pronominer ”vi” og ”jeg” også med til at binde teksten 

sammen, da Corydon skiftevis taler på regeringens og egne vegne. Dette illustreres desuden også i 

formuleringer såsom: ”For regeringen er det ikke noget mål i sig selv…” (Bilag 4: linje 113) og ”Som 

finansminister vil jeg ikke være med til at gamble…” (Bilag 4: linje 32). På baggrund af den gennemførte 

tekstanalyse er det nu muligt på interaktionsniveauet at identificere de diskurser, kronikken trækker på.  

 

4.4.2 Interaktionsniveauet  

Kronikkens sproghandling vurderes både at være et løfte til danskerne om, at regeringen nok skal få 

Danmark ud af den økonomiske krise, men samtidig et forvarsel om, at den offentlige sektor skal trimmes, 

og at der i fremtiden vil blive skåret ned på den fælles velfærd. Løftet italesættes eksempelvis igennem 

formuleringen: ”Og jeg tør godt slå fast. Selvom vi er udfordrede kommer Danmark gennem krisen i en så 

stærk forfatning, at vi kan bevare vores fælles velfærd” (Bilag 4: linje 23-24). Efterfølgende italesættes 

forvarslet i sætningen: ”Men ligesom virksomhederne har brugt de seneste år på at omstille sig og indrette 

sig efter vilkårene, skal vi i den offentlige sektor indrette os bedre” (Bilag 4: linje 137-138).  

  

I forhold til kronikkens intertekstualitet står det klart allerede i indledningen, at den er formet af tidligere 

tekster, da Corydon henviser til den kritik regeringen har fået i forbindelse med de mange økonomiske 

reformer: ”Og ja, jeg ved godt, at regeringen har mødt hård kritik” (Bilag 4: linje 17). På den måde sætter 

Corydon kronikken ind i en samfundsmæssig sammenhæng og forsøger derved at forholde sig til den kritik, 

der har været rejst undervejs i debatten, hvorfor den er formet af tidligere tekster. Samtidig danner 

kronikken også udgangspunkt for en fremtidig debat omkring regeringens økonomiske politik, da Corydon 

lægger op til yderligere reformer og et opgør med udvalgte velfærdsområder: ”I de kommende måneder vil 

regeringen præsentere yderligere tiltag og reformer” (Bilag 4: linje 48).  
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Samlet trækker teksten desuden på en række forskellige diskurser, hvorfor den er interdiskursiv. Den første 

diskurs, der kan identificeres er den økonomiske diskurs, som er dominerende gennem hele teksten: ”Som 

finansminister vil jeg ikke være med til at gamble med Danmarks økonomiske troværdighed…” (Bilag 4: linje 

32) og ”Men planen viser først og fremmest, at økonomien faktisk hænger sammen” (Bilag 4: linje 143-144). 

Selvom ordet ”økonomi” ikke indgår i kronikkens overskrift, optræder den økonomiske diskurs alligevel i 

form af ordet ”realisme”, der her bruges som substitut for den økonomiske ansvarlighed, hvilket bliver 

tydeligt senere i teksten: ”I de kommende måneder vil regeringen præsentere nye tiltag og reformer. 

Fællesnævneren for det hele er, at vi via realisme vil genskabe tilliden til fremtiden hos virksomheder og 

borgere” (Bilag 4: linje 48-49). 

 

I forlængelse af den økonomiske diskurs kan der også identificeres en tydelig velfærdsdiskurs, da hele 

kronikken er bundet op på argumentet om, at en stærk økonomi er en forudsætning for at bevare den 

fælles velfærd. Velfærdsdiskursens tætte parløb med den økonomiske diskurs ses eksempelvis i sætningen: 

”Fortsætter vi ad den politiske vej, vi som regering har valgt, vil der også være penge til skoler, sundhed og 

omsorg fra det offentlige i fremtiden…” (Bilag 4: linje 24-25).  

 

Kronikken forsøger således at balancere økonomi- og velfærdsdiskursen ved at understrege, at velfærden er 

afhængig af økonomien, hvilket samtidig afslører en værdidiskurs, der dog ikke fremgår så tydelig som de 

øvrige, og som skal læses ud af de ideologiske islæt, der gradvist dukker op i teksten. I den forbindelse 

kommer Corydon dog flere gange til at virke selvmodsigende i sin argumentation.  

 

Eksempelvis skriver han: ”Omvendt har vi som centrumvenstre-regering selvfølgelig et inderligt ønske om 

at gøre, hvad der står i vores magt, for at hjælpe dem, som har mistet jobbet” (Bilag 4: linje ) og ”Der skal 

være tillid til at vores velfærdsstat er der i morgen og i overmorgen”. Her understreger Corydon således at 

Thorning-Schmidt-regeringen er en centrumvenstre-regering, der vil hjælpe de arbejdsløse og værne om 

den fælles velfærd, hvilket stemmer overens med Socialdemokraternes ideologiske ståsted som partiet, der 

kæmper for velfærdsstaten og et stærkt fællesskab. Men senere skriver han blandt andet: ”Vi har et mål 

om, at den skal være en styrke for virksomheder og borgere, ikke en klods om benet på vækst og velstand…” 

(Bilag 4: linje 114-115) og ”Men politisk lederskab er også at have modet til at gøre op med velerhvervede 

privilegier” (Bilag 4: linje 133). På den måde formår Corydon i løbet af to sætninger både at omdøbe den 

skattefinansierede fælles velfærd til velerhvervede privilegier, der skal gøres op med og desuden indirekte 

konkludere, at velfærdsstaten er en klods om benet på vækst og velstand, hvilket samlet set vurderes at 

tilhøre et borgerligt-liberalt værdisæt, hvor staten skal trimmes og den enkelte være sin egen lykkes smed.   



 51 

 

Corydon forsøger således at bygge værdidiskursen op omkring Socialdemokraternes traditionelle 

centrumvenstrerolle som ”velfærdsstatens vogter”, men kommer i stedet til at fremstå som 

finansministeren, der anser velfærdsstaten som en klods om benet og samtidig vil skære ned på de fælles 

velfærdsrettigheder. Derfor kan det argumenteres, at Corydon i kronikken kommunikerer ud fra et 

borgerligt værdigrundlag, hvor økonomi, konkurrenceevne og vækst kommer før velfærd og fællesskab.  

 

På baggrund af de identificerede diskurser kan tekstens samlede diskurs derfor opsummeres som følger: 

Regeringen fører en ansvarlig økonomisk politik, der kan redde velfærdsstaten, men det kræver økonomiske 

reformer og et opgør med centrale velfærdsrettigheder, som der ikke vil være råd til fremtiden.  

 

4.5 Diskursanalyse af ”Jeg tror på konkurrencestaten” 

I det følgende vil interviewet ”Jeg tror på konkurrencestaten” med finansminister Bjarne Corydon blive 

analyseret. Det blev bragt i dagbladet Politiken d. 24. august 2013 og er her vedlagt som Bilag 5. Det 

vurderes, at Corydons kommunikative formål i interviewet er at forklare, at de økonomiske reformer ikke 

er en afvikling men en udvikling af velfærdsstaten og derfor vejen til et bedre samfund. Finansministeren 

forsøger således, at sætte regeringens reformkurs i et positivt lys og overbevise danskerne om, at 

reformerne er med til at styrke og modernisere velfærdsstaten.   

 

4.5.1 Tekstniveauet  

På tekstniveauet analyseres, som i de foregående analyser, tekstens ordvalg, grammatik og 

kohæsionsstruktur. I dette tilfælde vil fokus dog udelukkende være på Corydons svar på de stillede 

spørgsmål, da det er hans ordvalg og formuleringer, der er interessante i forhold til denne analyse.  

   

Artiklens mest kontroversielle ordvalg er indiskutabelt begrebet ”konkurrencestat”, der betyder, at man 

trimmer velfærdsstaten og tilpasser den til den globale konkurrence. Da en konkurrence normalt består af 

en rivalisering, hvor der både vil være vindere og tabere, vurderes det, at ordet i forbindelse med 

velfærdsstaten udsender en række negative konnotationer, da det i konkurrencestaten må være de 

stærkeste, der vinder på bekostning af de svageste i samfundet, hvilket ikke stemmer overens med den 

socialdemokratiske grundfortælling.  
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I den forbindelse er det interessant at kigge nærmere på, hvordan Corydon fremstiller sig selv i sine 

udtalelser om konkurrencestaten: ”Jeg tror på konkurrencestaten…” (Bilag 5: linje 22-23). Her er der 

foretaget et interessant grammatisk valg i og med, at det personlige pronomen ”jeg” understreger, at det 

er Bjarne Corydon, som artiklens hovedperson, der tror på konkurrencestaten og ikke nødvendigvis 

Socialdemokraterne eller Thorning-Schmidt-regeringen. Det står derfor klart, at finansministerens 

udtalelser er en solomelding, hvilket må tolkes som værende en indikation på i hvilken retning, Corydon 

forsøger at trække partiet.   

 

Derudover er Corydons ordvalg især præget af interviewets to altoverskyggende temaer; velfærdsstaten og 

de økonomiske reformer, hvilket skinner tydeligt igennem i formuleringer som: ”Men vores reformer 

handler kun delvist om økonomiske nødvendigheder skabt af globaliseringen og krisen. Vi gennemfører 

reformerne, fordi vi mener, at det er vejen til et bedre samfund” (Bilag 5: linje 29-31). På den måde 

understreger Corydon gentagne gange igennem teksten, at formålet med de økonomiske reformer ikke 

udelukkende er at forbedre og stabilisere økonomien men også er at modernisere og videreudvikle 

velfærdsstaten.   

  

Corydon anvender desuden en stor mængde økonomiske og forretningsmæssige termer i sine svar såsom; 

globale markedskræfter, konkurrence, afvikling, overførselsindkomster, selvforsørgende, indkomstbortfald 

og omkostningseffektivt. Disse begreber bidrager til at bygge Corydons hovedargument op om, at 

konkurrencestaten er den trimmede og moderne udgave af velfærdsstaten, hvorfor reformer er 

nødvendige. I forlængelse deraf kan det argumenteres, at den store mængde økonomiske fagtermer på 

den ene side kan være med til at understøtte hans autoritet som finansministeren med det store 

økonomiske overblik og den faglige ekspertise. På den anden side kan det dog også efterlade et indtryk af, 

at Corydons eneste fokus er at få pengene til at passe og sikre sorte tal på bundlinjen, og at velfærden 

dermed kommer i anden række.   

 

Derudover bærer artiklen præg af ord og sætninger, der understøtter velfærdstemaet, men dog altid i 

forbindelse med økonomiske argumenter: ”I for mange år har man sat lighedstegn mellem en god 

velfærdsstat og generøse overførselsindkomster” (Bilag 5: linje 39-40) og ”Derfor er reformkursen og 

konkurrencestaten ikke bare et konjunkturfænomen, som betyder, at vi kan komme tilbage til den gamle 

velfærdsstat når krisen er overstået” (Bilag 5: linje 34-36).  
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På den måde får velfærden aldrig lov til at stå alene, men sættes konstant ind i en økonomisk 

sammenhæng: ”Set fra det enkelte menneskes synspunkt er der noget uendeligt meget smukkere i at have 

et samfund, der effektivt hjælper dig med at blive selvforsørgende og udvikle din tilværelse på den måde, 

som du selv vælger, end at have et samfund, der beskytter dig imod konsekvenserne af, at du aldrig 

erhvervede den evne” (Bilag 5: linje 52-55). Her konkluderer Corydon således indirekte, at velfærdsstaten i 

sin nuværende form forhindrer mennesker i at blive selvforsørgende, hvorfor færre og lavere 

velfærdsydelser i virkeligheden vil være med til at skabe et ”smukkere” samfund. Dette vurderes at være en 

holdning, der tilhører et borgerlig-liberalt-værdigrundlag, som sædvanligvis hører til på højrefløjen i dansk 

politik.      

 

I forhold til tekstens kohæsionsstruktur er brugen af konjunktioner og referencer kun interessant i 

forbindelse med Corydons svar på interviewerens spørgsmål, hvilket illustreres, da finansministeren svarer 

igen på kritikken om, at regeringen fører en for stringent økonomisk sparepolitik. Her bruger han 

eksempelvis formuleringen: ”Sagen er…” (Bilag 5: linje 3) til at knytte sit argument sammen med den 

forgående påstand. På samme måde anvendes formuleringer som; ”Denne myte” (Bilag 5: linje 13) og 

”Sandheden er” (Bilag 5: linje 14) til at binde teksten sammen. Gennem sådanne formuleringer fremføres 

kritikken af regeringens økonomiske politik både som en myte, imens Corydon iscenesættes som den, der 

kender sandheden. På den måde vurderes det, at Corydon forsøger at sætte sine argumenter ind i en 

ramme og understrege sin egen troværdighed ved at signalere, at det er ham som finansminister, der ved, 

hvordan det hele hænger sammen.  

 

Derudover anvendes leksikalsk kohæsion, i form af gentagelse af ord og brug af synonymer, konsekvent 

gennem hele teksten til at skabe sammenhæng mellem de forskellige budskaber. Især bruges betegnelser 

som ”velfærdsstaten” og ”overførselsindkomster”, eller synonymer derfor, konsistent gennem artiklen og 

optræder primært i forbindelse med hinanden: ”Jeg tror på en konkurrencestaten som den moderne 

velfærdsstat, hvor vi i stedet for at fokusere på overførselsindkomster gør noget meget smukkere: hjælper 

den enkelte til at blive selvforsørgende” (Bilag 5: linje 4-6) og ”Jeg er vokset op i den del af befolkningen, 

som har haft stor gavn af velfærdsstatens overførselsindkomster” (Bilag 5: linje 42-43). Samlet set 

efterlader det et indtryk af, at velfærdsstaten er lig med overførselsindkomster.  

 

Desuden optræder forskellige udgaver af ordene ”reform” og ”reformkursen” ligeledes konsistent gennem 

hele teksten, hvilket ikke er overraskende set i lyset af, at det netop er de økonomiske reformer, der 
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fremstilles Corydons værktøj i den økonomiske politik. På den måde spiller reformerne en central rolle, da 

de optræder som midlet til at skabe Corydons konkurrencestat. 

 

4.5.2 Interaktionsniveauet 

Allerede i overskriften ”Jeg tror på konkurrencestaten” (Bilag 5: linje 1) står det klart, at artiklens 

hovedtema er Bjarne Corydons kontroversielle udtalelse om, at konkurrencestaten skal være den moderne 

velfærdsstat. Formålet med artiklen er derfor, som nævnt ovenfor, at få danskerne til at indse, at de 

økonomiske reformer ikke er en afvikling, men derimod en udvikling af velfærdsstaten. Derfor kan artiklens 

sproghandling beskrives som et budskab til danskerne om, at regeringen er i gang med at modernisere og 

fremtidssikre velfærdssamfundet. 

 

Samtidig er interviewet intertekstuelt og dermed en del af en større helhed, hvorfor det er formet af 

tidligere tekster, hvilket eksempelvis fremgår ved, at Corydon henviser tilbage til den uretfærdige kritik, 

han mener regeringen har fået: ”Der er en masse mennesker, som i disse år kører frem med en regulær 

forfaldsmyte om regeringens projekt” (Bilag 5: 10-11). Samtidig er Corydon med til at sætte gang i 

debatten, og dermed forme fremtidige tekster, i forbindelse med hans kontroversielle udtalelser om 

konkurrencestaten.  

 

Interviewet trækker, ligesom kronikkerne, på en række forskellige diskurser og er således interdiskursiv. De 

to mest fremtrædende diskurser er henholdsvis den økonomiske diksurs og velfærdsdiskursen, der er 

gennemgående gennem hele teksten og ofte optræder side om side, hvilket, som nævnt ovenfor, har den 

effekt, at velfærden konstant sættes ind i en økonomisk ramme: ”Vi er langt mere ambitiøse på 

velfærdsstatens vegne, og det er det, vi viser med reformkursen i disse år” (Bilag 5: linje 73-74).  

 

Sammenhængen mellem økonomi- og velfærdsdiskursen illustreres desuden ved, at teksten ofte anvender 

begrebet ”overførselsindkomster” som repræsentant for velfærden, hvilket er med til at understrege 

Corydons pointe om, at man for længe har sat lighedstegn mellem en god velfærdsstat og generøse 

overførselsindkomster (Bilag 5: linje 39-40). På den måde gøres det klart, at det via reformer er nødvendigt 

at skære ned i de høje overførselsindkomster for at få styr på økonomien, hvilket antyder, at der ligger et 

stærkt økonomisk incitament bag Corydons reformkurs.  

 

Derudover kan der også identificeres en værdidiskurs, der ligeledes optræder konsistent gennem teksten: 

”Det har altid været en socialdemokratisk kerneværdi at løfte folk op til det punkt, hvor de ikke lider social 
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nød under indkomstbortfald ved sociale begivenheder og armod ” (Bilag 5: linje 69-70) og ”Det progressive 

synspunkt er, at vi som fællesskab skal investere i mennesker i stedet for at overlade det hele til markedet” 

(Bilag 5: linje 78-79). Her forsøger Corydon således at ”pynte” sin argumentation med socialdemokratiske 

værdier og dermed endnu engang sende et signal om, at regeringen med reformerne er med til at 

modernisere og udvikle velfærdsstaten.  

 

Dog vælger han at formulere sig i et sprog og benytte fagtermer, der distancerer ham fra den stereotype 

socialdemokratiske vælger, der gerne vil tales til i øjenhøjde. Ved at anvende ord som ”indkomstbortfald” 

og ”sociale begivenheder” fremstår Corydon som den velartikulerede og veluddannede finansminister, der 

regerer inde bag Christiansborgs mure, men som ikke har føling med de samfundsmæssige problemer, den 

almindelige dansker dagligt skal forholde sig til.  

 

Dog forsøger han afslutningsvis i interviewet, via værdidiskursen, at slå fast: ”Socialdemokraterne har 

værdier, som er fuldstændig forankret til venstre for midten. Men at stille sig på midten er jo at stille sig det 

sted, hvor man har en bærende tanke om, hvor det her samfund skal bevæge sig hen. Det kan andre så 

forholde sig til. Midten er det sted, hvor man forener svære hensyn, og hvor helheden tages i betragtning. 

Her har Socialdemokratiet altid stået” (Bilag 5: linje 145-149). Det vurderes, at denne udtalelse først og 

fremmest skal ses som et ihærdigt forsøg på at glatte ud i forhold til den interne kritik, Corydon havde fået i 

forbindelse med en tidligere udtalelse om, at Socialdemokratiet ikke er et venstrefløjs- men et midterparti. 

Her kommer han dog hurtigt til at virke tvetydig i sin argumentation, da han på den ene side slår fast, at 

partiets værdier ligger til venstre for midten, men på den anden side konkluderer, at Socialdemokratiet 

altid har befundet sig på midten, hvor man har en bærende tanke om, hvor samfundet skal hen.  

 

På baggrund af de identificerede diskurser ser tekstens samlede diskurs ud som følger: Regeringens 

reformer gennemføres ikke kun af økonomiske hensyn, men er med til at udvikle og modernisere 

velfærdsstaten.  

 

4.6 Sammenfatning  

I det følgende vil de i analysen identificerede diskurser kort blive sammenfattet for derefter i 

diskussionsafsnittet at kunne relatere dem til specialets teoretiske perspektiver og dermed sætte dem i 

forhold til den samfundsmæssige kontekst.    
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Først og fremmest er samtlige fem analysetekster præget af henholdsvis en værdidiskurs og en økonomisk 

diskurs. Det vurderes dog ikke at være overraskende, at disse diskurser og deres indbyrdes samspil har 

været med til at forme analyseteksterne, da Bjarne Corydon og Mette Frederiksen herigennem netop 

forsøger at beskrive forholdet mellem Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske reformkurs og de 

socialdemokratiske kerneværdier. I firmandskronikken ”Socialdemokraterne er bedst for Danmark” 

optræder værdidiskursen dog langt mere fremtrædende end den økonomiske diskurs, da den her anvendes 

til at udstille liberalismens dårligdomme til fordel for det socialdemokratiske værdisystem (jf. afsnit 4.3).  

 

Samtidig optræder den økonomiske diskurs i den første analysetekst ”Det bliver svært” også kun indirekte i 

forbindelse med en større reformdiskurs, der fremstiller de økonomiske reformer som midlet til at forbedre 

økonomien ved at mindske statens udgifter til overførselsindkomster (jf. afsnit 4.1). I den forbindelse er det 

interessant, hvordan Frederiksen aldrig direkte anvender økonomiske argumenter for regeringens 

reformer, men i stedet forsøger at italesætte et behov for et opgør med den samlede 

arbejdsmarkedspolitik, som hun mener fastholder for mange på passiv forsørgelse.  

 

Derimod er den økonomiske diskurs den altdominerende diskurs i Bjarne Corydons to tekster, hvormed han 

både forsøger at berolige danskerne og signalere, at der er styr på økonomien, men samtidig understreger, 

at der er behov for et opgør med centrale velfærdsydelser, der ikke vil være råd til i fremtiden. På den 

måde er Corydons tekster også præget af en velfærdsdiskurs, der dog optræder underlegent i forhold til 

den økonomiske diskurs, da velfærden er afhængig af det økonomiske råderum (jf. afsnit 4.4 og 4.5). 

Derimod optræder velfærdsdiskursen klart stærkere i Frederiksens kronik ”Ret og pligt skal tilbage i 

balance”, hvor den spiller tæt sammen med den fremtrædende værdidiskurs, da italesættelsen af de 

socialdemokratiske værdier her i høj grad sker i forbindelse med henvisninger til kampen for velfærdsstaten 

(jf. afsnit 4.2).  

 

Begge Frederiksens kronikker er desuden præget af en særdeles fremtrædende ret-og-pligt-diskurs, 

hvorigennem ”det aktive arbejdsliv”, hvor man bidrager til fællesskabet og gør sin pligt konstant sættes 

overfor et liv på passiv forsørgelse, hvor man udelukkende kræver sin ret (jf. afsnit 4.1 og 4.2). Herigennem 

efterlyser beskæftigelsesministeren således en større balance mellem rettigheder og pligter, hvormed hun 

forsøger at sætte regeringens økonomiske reformer ind i en værdipolitisk ramme. På den måde kobles ret-

og-pligtdiskursen sammen med værdidiskursen, der ligeledes er central i Frederiksens to kronikker. Samlet 

set er de identificerede diskurser således tæt forbundne og optræder på kryds og tværs i tæt samspil med 

hinanden.  
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Diskussion  

Med udgangspunkt i specialets teoretiske ramme og de i analyseteksterne identificerede diskurser er det 

nu tid til at beskæftige sig med det sidste trin i Faircloughs tretrinsmodel, i form af den samfundsmæssige 

kontekst som analyseteksterne og deres diskurspraksis er en del af (Werther: 1997, s. 211-212). På 

kontekstniveauet sættes diskursanalysen således ind i et større perspektiv med det formål at kunne belyse 

sammenhængene mellem den samfundsmæssige kontekst og den specifikke sprogbrug og kommunikation.  

 

5.1 Det socialdemokratiske projekt i en samfundsmæssig kontekst 

Som redegjort for i specialets teoriafsnit forsøgte Tony Blair med New Labour i slut 90’erne og op gennem 

00’erne at imødegå globaliseringens udfordringer og puste nyt liv i de gamle socialdemokratiske værdier. 

Samtidig begyndte Labour at inkorporere marketingteknikker i sin politikudvikling i form af 

specialdesignede politiske ”produkter”, der var direkte formet efter vælgernes behov. Dette resulterede 

dog i, at Labour blev transformeret til et socialliberalt midterparti, hvor man, i et forsøg på at appellere til 

den store mængde svingvælgerne på den politiske midte, valgte at tilpasse en stor del af sin politik til 

højrefløjens. På trods af at denne forvandling umiddelbart resulterede i tre valgsejre i træk, begyndte 

projektet at smuldre, da det viste sig, at det nye markedsorienterede Labour havde mistet følingen med 

sine ideologiske værdier, hvorfor vælgerne efterlyste et tydeligt socialdemokratisk projekt (jf. afsnit 3.1).  

 

Herhjemme vurderes det dog, at de danske partier har hentet megen inspiration hos New Labour og deres 

brug af værktøjer fra den politiske marketing. Først havde Anders Fogh op gennem 00’erne stor succes med 

at iscenesætte Venstre som det socialliberale midterparti, der varetog almindelige lønmodtageres 

interesser. Især formåede Fogh med kontraktpolitikken, der var hentet direkte fra New Labour, at vinde 

vælgernes tillid gennem få specialdesignede politiske løfter, som han vidste, han kunne indfri. På den måde 

lykkedes det ham at modernisere og brande Venstre som partiet danskerne kunne stole på og samtidig 

med ”skattestoppet” fremstille partiet som det ”rigtige” arbejderparti, der sørgede for, at det kunne betale 

sig at arbejde (jf. afsnit 3.3).  

 

Ved folketingsvalget i 2011 havde vælgerne således vænnet sig til kontraktpolitikken og havde derfor en 

klar forventning om, at Socialdemokraternes og SF’s økonomiske plan Fair Løsning ville blive realiseret, hvis 

partierne kom i regering. Dette skete som bekendt aldrig, da Socialdemokraterne og SF, i 

regeringssamarbejdet med De Radikale, valgte at videreføre VK-regeringens økonomiske politik 

(Regeringsgrundlaget: 2011). Dette har medført, at Socialdemokraterne, som det største regeringsparti, er 
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blevet beskyldt for løftebrud og for at være ude af trit med partiets kerneværdier, hvilket har resulteret i 

vælgerflugt og skabt uro i det socialdemokratiske bagland (jf. afsnit 3.3).   

 

Set i lyset af den samfundsmæssige og politiske kontekst, vurderes det derfor, med udgangspunkt i de 

gennemførte analyser, at Socialdemokraterne, med Mette Frederiksen og Bjarne Corydon i spidsen, nu har 

sat alle sejl ind på at forklare vælgerne, hvordan den førte økonomiske politik, og ikke mindst den hårde 

reformkurs, hænger sammen med de socialdemokratiske kerneværdier. Dette synes at være strengt 

nødvendigt, da Socialdemokraterne ellers risikerer at gentage New Labours fejltagelser ved, på bekostning 

af egne kerneværdier, ukritisk at tilpasse deres økonomiske politik til højrefløjens og på den måde frastøde 

partiets traditionelle kernevælgere.  

 

5.2 Den socialdemokratiske værdifortælling  

For afslutningsvis at kunne komme med et samlet bud på, hvad det er for en værdifortælling, der 

kommunikeres gennem de i analyseteksterne identificerede diskurser, og hvordan den stemmer overens 

med de socialdemokratiske kerneværdier, så er det først og fremmest nødvendigt at diskutere, hvordan 

diskurserne spiller sammen indbyrdes, og hvordan de samtidig er formet af den samfundsmæssige 

kontekst, de er en del af.  

 

De fem analysetekster er alle præget af en økonomisk diskurs, hvormed Corydon og Frederiksen forsøger at 

fremstille Socialdemokraterne som et ansvarligt økonomisk parti, der rydder op efter VK-regeringen og 

fører Danmark trygt igennem den økonomiske krise. Her forsøger især Corydon desuden at iscenesætte 

Thorning-Schmidt-regeringen som den, der skaber stabilitet og holdbarhed i dansk økonomi på trods af, at 

det kræver en række svære, men ansvarlige, beslutninger (jf. afsnit 4.4 og 4.5). Det kan udledes, at denne 

tilgang skal ses i lyset af det faktum, at danskerne i nyere tid altid har haft størst tiltro til borgerlige 

regeringer i forhold til at føre en ansvarlig økonomisk politik. Derfor vurderes det, at Socialdemokraterne 

nu forsøger at ”stjæle” det politiske ejerskab til den økonomiske politik, hvor højrefløjen ellers altid har haft 

issue ownership (jf. afsnit 3.4). Men samtidig kan det argumenteres, at Socialdemokraterne på den måde 

risikerer at sætte deres historiske rolle som ”velfærdsstatens vogter” på spil ved at gennemføre 

økonomiske reformer, der kræver store velfærdsmæssige besparelser.  

 

Derfor er det heller ikke overraskende, at de fem analysetekster er præget af en diskursiv kamp mellem den 

økonomiske diskurs og velfærdsdiskursen i udfoldelsen af argumentet om, at en stærk økonomi er en 

forudsætning for at bevare den fælles velfærd, hvorfor reformer er nødvendige. Her vurderes det, at den 
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økonomiske diskurs sejrer, fordi velfærdsdiskursen udelukkende optræder på den økonomiske diskurs’ 

præmisser, da især Corydon lægger vægt på at understrege, at velfærd er afhængig af en sund og stabil 

økonomi, hvorfor økonomiske hensyn kommer først (jf. afsnit 4.6). 

 

I forlængelse heraf optræder værdiskursen markant gennem alle fem analysetekster, hvilket især fremgår 

ved, at Corydon og Frederiksen konstant forsøger at koble regeringens økonomiske reformkurs op på de 

socialdemokratiske kerneværdier (jf. afsnit 4.6). Således slår de begge adskillige gange fast, at reformerne 

kun delvist handler om den økonomiske nødvendighed, som krisen har forårsaget, men at de i ligeså høj 

grad gennemføres for at modernisere og udvikle velfærdsstaten og for at skabe en større balance mellem 

rettigheder og pligter. I den forbindelse vurderes det dog, at deres argumentation kommer til at fremstå 

tvetydig, da formålet med reformerne på den ene side er at rette op på og skabe stabilitet i økonomien 

men på den anden side gennemføres, fordi de mener, det er vejen til et bedre samfund.  

 

Det er samtidig igennem det sidstnævnte argument, at især Frederiksen forsøger at udfolde og fremhæve 

de socialdemokratiske værdier i en samlet fortælling om, at reformerne får folk i arbejde, hvilket er med til 

at udligne uligheden i samfundet og skabe større frihed for den enkelte, der samtidig bliver en del af 

fællesskabet (jf. 4.1 og 4.2). Det vurderes dog at være svært for vælgerne at forholde sig til denne 

argumentation set i lyset af, at både Frederiksen og Corydon gentagne gange erkender, at reformerne vil 

medføre besparelser på centrale velfærdsrettigheder, hvilket ikke stemmer overens med den 

socialdemokratiske grundfortælling.    

 

Derudover er det i særdeleshed gennem ret-og-pligt-diskursens tætte samspil med værdidiskursen, at 

Mette Frederiksen i sine kronikker forsøger at koble det socialdemokratiske værdigrundlag sammen med 

regeringens økonomiske reformer ved at argumentere for behovet for en større balance mellem 

rettigheder og pligter (jf. afsnit 4.6). Dette markante fokus på ret og pligt skal, som belyst i teoriafsnittet, 

især ses i lyset af den igangværende samfundsdebat om danskernes forhold til overførselsindkomster, hvor 

eksemplerne om ”Dovne Robert” og ”Fattig Carina” har bidraget til at skabe et billede af, at ledige nyder 

livet på fællesskabets regning uden reelt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (jf. afsnit 3.5.1). Derfor kan 

det argumenteres, at debatten således har medvirket til at flytte samfundets sympati, og dermed også 

Socialdemokraternes, fra de ”dovne” ledige til de ”hårdtarbejdende” lønmodtagere, hvilket Frederiksen 

således italesætter gennem ret-og-pligt-princippet.  
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I den forbindelse er det dog interessant, hvordan beskæftigelsesministeren i sine kronikker forsøger at 

balancere sin ret-og-pligt-argumentation ved på den ene side at understrege, at de ledige har pligt til at stå 

til rådighed for arbejdsmarkedet, imens hun dog samtidig slår fast, at det ikke er i orden at se ned på og 

mistænkeliggøre folk, der ikke har et arbejde. Derimod slår hun fast, at det er samfundets pligt at hjælpe de 

ledige med at realisere deres potentiale, da man ellers gør dem en bjørnetjeneste, fordi man ikke får et 

lykkeligere liv af at være på kontanthjælp (jf. afsnit 4.1 og 4.2).  

 

På den måde forsøger Frederiksen både at fordele sin sympati mellem de to samfundsgrupper og samtidig 

”sælge” regeringens reformer som noget positivt og samfundsnyttigt, da de i sidste ende vil give de ledige 

”en plads ved samfundets bord” og dermed inkludere dem i arbejdsfællesskabet (jf. afsnit 4.1 og 4.2). Set i 

forhold til den nuværende samfundsmæssige situation, hvor Danmark stadig ikke er kommet igennem den 

økonomiske krise, vurderes det dog, at Frederiksen vil få svært ved at nå i mål med en sådan 

argumentation, da arbejdsløsheden stadig er høj, hvorfor det er sværere for de ledige at få en fod indenfor 

på arbejdsmarkedet.   

  

Afslutningsvis findes det i forhold til Frederiksens argumentation for en større balance mellem rettigheder 

og pligter relevant at perspektivere til Venstres brug af noget-for-noget princippet op gennem 00’erne. Her 

argumenterede man ligeledes for en mere rimelig sammenhæng mellem rettigheder og pligter, hvor 

samfundet belønner, dem der kan og vil og straffer dem, der kan men ikke vil (jf. afsnit 5.2.1). I den 

forbindelse vurderes det, at den socialdemokratiske beskæftigelsesminister, ved at lægge sig på linje med 

Venstres argumentation, i virkeligheden er med til at bekræfte højrefløjens frame, hvilket eksempelvis ses i 

sætningerne: ”Men med pligter følger rettigheder. Og rådighedsforpligtelsen er ikke til forhandling” (Bilag 

2: linje 144-145) og ”Den, der har evnerne har også forpligtelsen” (Bilag 1: linje 34). Ifølge Lakoff er dette 

dog ikke hensigtsmæssigt, da et af de helt grundlæggende principper indenfor framing netop er, at man 

ikke må anvende modpartens ord og sprog i sin argumentation, da man derved fremkalder og bekræfter 

deres frames (jf. afsnit 3.5.2).  

 

Corydon italesætter derimod ikke i samme omfang som Frederiksen forholdet mellem rettigheder og 

pligter. Men det vurderes alligevel, at han indirekte fremhæver pligten hos de ledige i forhold til hans 

flittige henvisning til, at man skal kunne forsørge sig selv: ”Set fra det enkelte menneskes synspunkt er der 

noget uendeligt meget smukkere i at have et samfund, der effektivt hjælper dig med at blive 

selvforsørgende og udvikle din tilværelse på den måde, som du selv vælger, end at have et samfund, der 

beskytter dig imod konsekvenserne af, at du aldrig erhvervede den evne” (Bilag 5: linje 52-55). Ved brug af 
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en sådan retorik kan det argumenteres, at Corydon antyder, at mennesker på overførselsindkomst er 

inkompetente, da de aldrig har formået at kunne forsørge sig selv.  

 

I forlængelse deraf er det desuden interessant, hvordan Corydon forsøger at frame den mere almindelige 

betegnelse ”velfærdsrettigheder” som ”velerhvervede privilegier”. Dette vurderes at være et forsøg på at 

fremstille velfærd som noget danskerne ikke automatisk har ret til, men som de er så privilegerede at 

modtage, da ordet ”privilegier” automatisk frembringer konnotationer, der forbindes med at være heldig 

og blive begunstiget på særlige områder (jf. afsnit 4.4.1). Sammenlagt med brugen af den i forrige afsnit 

nævnte retorik vurderes dette at medvirke til at skabe et billede af en finansminister, der ser ned på de 

ledige, som han desuden ikke mener har rettigheder, men derimod kun privilegier, der kan indskrænkes 

efter behov.  

 

Derudover kan det argumenteres, at Corydons ambition om at modernisere velfærdsstaten og trimme de 

sociale ydelser kan være med til at ødelægge Socialdemokraternes image som ”velfærdsstatens vogter” og 

samtidig skabe et indtryk af, at individet nu prioriteres før fællesskabet (jf. afsnit 4.5). Samtidig vurderes 

det, at Corydon ved at anvende begrebet ”konkurrencestat” således advokerer for et mere 

konkurrencepræget samfund, hvor de stærkeste vinder på bekostning af samfundets svageste, hvilket ikke 

stemmer overens med det socialdemokratiske værdigrundlag, hvor fællesskab og solidaritet altid har været 

centrale begreber.  

 

Overordnet set er det dog bemærkelsesværdigt, hvordan Corydon og Frederiksens argumentation for de 

økonomiske reformer har strittet i mange forskellige retninger. For kort at opsummere, så har de gennem 

analyseteksterne beskrevet formålet med reformerne således; at udvikle og modernisere velfærdsstaten, at 

give de ledige mulighed for at realisere deres potentiale, at skabe en bedre balance mellem rettigheder og 

pligter og at skabe stabilitet i økonomien. Sammenlagt er de mange argumenter med til at give et indtryk 

af, at de to ministre i deres forsvar for regeringens reformkurs ikke helt har fundet ud af, hvilket ben de skal 

stå på.  

 

Med udgangspunkt i specialets analyse og diskussion vurderes det samlet set, at Socialdemokraterne, i 

forbindelse med Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske reformer, kommunikerer følgende 

værdifortælling: Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske reformer er nødvendige for at få styr på 

økonomien. Dette kræver et opgør med centrale velfærdsydelser, hvor færre skal være på 

overførselsindkomst og flere skal kunne forsørge sig selv. Derfor er det nødvendigt at modernisere 
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velfærdssamfundet, hvorfor der i fremtiden vil blive flere pligter og færre rettigheder.  

 

Alt i alt vurderes den identificerede værdifortælling ikke at stemme overens med det socialdemokratiske 

værdigrundlag og partiets image som ”velfærdsstatens vogter”, men synes derimod i højere grad at være 

baseret på et borgerligt-liberalt værdisæt, hvor samfundet tager udgangspunkt i et noget-for-noget princip, 

der belønner dem, der kan og vil, og straffer dem, der kan men ikke vil. Samtidig vurderes det belyst, at den 

økonomiske diskurs fremstår stærkest i den diskursive kamp med de øvrige diskurser, hvilket understreger 

specialets påstand om, at økonomiske hensyn vejer tungere end kampen for velfærdsstaten, hvilket således 

heller ikke stemmer overens med det socialdemokratiske værdigrundlag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Konklusion  

Med udgangspunkt i ovenstående diskussion og specialets samlede analyse er det nu muligt at konkludere 

på det i indledningen stillede undersøgelsesspørgsmål: Hvilken værdifortælling kommunikerer 

Socialdemokraterne i forbindelse med regeringens økonomiske reformer? Hvordan stemmer den overens 

med partiets værdigrundlag? 

 

Formålet med specialet var således gennem kritisk diskursanalyse at belyse, hvilke diskurser og budskaber, 

der præger Socialdemokraternes kommunikation af de økonomiske reformer for derefter at afgøre, 

hvordan denne samlede værdifortælling hænger sammen med partiets kerneværdier og traditionelle rolle 

som ”velfærdsstatens vogter”.  

 

Samlet set kunne der identificeres fire centrale diskurser i de fem udvalgte analysetekster; værdidiskursen, 

ret-og-pligt-diskursen, velfærdsdiskursen samt den økonomiske diskurs, der indbyrdes kæmper en konstant 

diskursiv kamp. Her kunne det konkluderes, at den økonomiske diskurs fremstår stærkest, hvilket 

underbygger specialets generelle påstand om, at der ligger stærke økonomiske incitamenter bag 

reformerne, da man derved forsøger at iscenesætte Thorning-Schmidt-regeringen som det sikre og 

økonomisk ansvarlige regeringsalternativ, der er i stand til at få Danmark trygt igennem den økonomiske 

krise.   

 

I forhold til Bjarne Corydons kommunikation kan det konstateres, at den økonomiske diskurs er den mest 

dominerende, da hans primære fokus, i argumentationen for de økonomiske reformer, er at få skabt orden 

i økonomien, hvorfor reformer er nødvendige, hvis der skal være råd til velfærdssamfundet i fremtiden. 

Dog vurderes det, at Corydon i sin argumentation for reformerne af centrale velfærdsydelser kommer til at 

fremstå som om, han ser ned på de ledige ved at antyde, at mennesker på overførselsindkomst er 

inkompetente, da de aldrig har formået at kunne forsørge sig selv.  

 

Derimod kan det konkluderes, at Mette Frederiksens primære fokus, i argumentationen for de økonomiske 

reformer, er på behovet for at skabe en større balance mellem rettigheder og pligter, hvorfor den mest 

markante diskurs i hendes kronikker er ret-og-pligt-diskursen. Dog vurderes det, at hun ved konstant at 

stille rettigheder og pligter op overfor hinanden på den måde anvender et borgerligt frame, der er baseret 

på en noget-for-noget tilgang til velfærdsstaten, hvor man skal yde før man kan nyde.  
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Det udledes, at Frederiksens tilgang til ret-og-pligt-princippet samt Corydons negative fremstilling af de 

ledige skal ses i lyset af den generelle samfundsdebat, hvor eksempler som ”Dovne Robert” og ”Fattig 

Carina” har resulteret i et normskred, hvor samfundets sympati har flyttet sig fra de ledige på 

overførselsindkomst og til de ”hårdtarbejdende” lønmodtagere, der bidrager til fællesskabet.   

 

Med udgangspunkt i de identificerede diskurser kan det samlet set konkluderes, at Socialdemokraterne 

kommunikerer en værdifortælling om, at Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske reformer er 

nødvendige for at få styr på økonomien, hvilket kræver at færre skal være på overførselsindkomst og flere 

skal kunne forsørge sig selv. Denne værdifortælling vurderes dog ikke at stemme overens med de 

socialdemokratiske kerneværdier, men synes derimod mere at være baseret på et borgerligt-liberalt 

værdisæt, hvor samfundet belønner dem, der kan og vil, men straffer dem, der kan men ikke vil.  

 

På den måde kan det udledes, at Socialdemokraterne agerer som et markedsorienteret parti, der forsøger 

at tilpasse sit politiske produkt til de politiske forbrugeres efterspørgsel på bekostning af partiets egne 

kerneværdier, hvorfor det heller ikke er lykkedes at skabe en troværdig socialdemokratisk værdifortælling i 

forbindelse med kommunikationen af Thorning-Schmidt-regeringens økonomiske reformer. 

 

Da specialets problemstilling er blevet anskuet ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv er det 

afslutningsvis vigtigt at understrege, at specialets resultater og konklusioner er en subjektiv fremstilling af 

virkeligheden og derfor påvirket af forfatterens personlige værdier og opfattelser (jf. afsnit 2.2). Derfor er 

specialets analyse og konklusion heller ikke objektive resultater, der er en del af en større sandhed, men 

derimod forfatterens personlige fortolkning af specialets undersøgelsesområde, hvilket betyder at dette 

speciales konklusion ligeledes kun er én mulig konstruktion af sandheden.  
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Det bliver svært 
 
Reformernes tid skal til at begynde. Og jeg tror, den offentlige debat snart vil tage en ny drejning. Der vil 
komme eksempler på unge, der udfordres på de valg, de har truffet. Hvad med ham den unge ufaglærte, 
der har købt et hus og nu er på kontanthjælp? Han mener ikke, han har råd til at gå på uddannelse. Det vil 5 
jeg insistere på, at han skal. For hvilke perspektiver er der egentlig for den unge mand i at sidde i et hus – 
uden en uddannelse og uden et job? 
 
METTE FREDERIKSEN, BESKÆFTIGELSESMINISTER (S) 
 10 
2012 ER udnævnt som det store reformår i dansk politik. Ikke uden grund. Skattesystemet skal reformeres, 
regeringen skal sammen med arbejdsmarkedets parter gennemføre en ambitiøs trepartsaftale, og på 
beskæftigelsesområdet skal jeg selv stå i spidsen for reformer af både førtidspension, fleksjob, 
kontanthjælp og sygedagpenge. 
 15 
Jeg må være ærlig og sige her ved reformernes begyndelse, at det bliver svært. Rigtig svært. De fleste er 
enige om, at der er noget grundlæggende forkert, når der er flere voksne danskere, der ikke går på arbejde, 
end der er danskere, der går på arbejde. I fællesskab kan vi ikke være andet end fortvivlede over, at 80.000 
unge hverken har været i uddannelse eller arbejde inden for det seneste halve år. Ligesom vi formentlig alle 
er enige om, at det er uden perspektiv, når en 19-årig psykisk sårbar ung kvinde førtidspensioneres for 20 
resten af livet. 
 
Vi må også sande, at det på trods af talrige kampagner og skåltaler ikke er lykkedes at skabe et rummeligt 
arbejdsmarked. Frem til finanskrisen steg beskæftigelsen meget mere, end ledigheden faldt. Men der blev 
ikke væsentlig færre på offentlig forsørgelse. Vi skal stille krav. Især til de unge. Men først bliver vi nødt til 25 
at se i øjnene, at det også bliver helt afgørende at få skabt et arbejdsmarked, hvor der er plads til dem, der 
ikke kan være på arbejdsmarkedet på fuld tid. 
 
Så langt så godt. Problemformuleringen er der relativt bred enighed om. Men så begynder det at gøre ondt. 
Hvis vi systematisk skal flytte unge fra kontanthjælp til uddannelse, så undgår vi ikke at skrue bissen på 30 
over for de unge, der godt kan, men som enten ikke gider, eller som har så svag hjemmebaggrund, at 
uddannelse ikke falder dem naturligt. Her bør ret og pligt gælde. Vi skal stille præcise krav om, at de unge 
skal gå i gang med at uddanne sig. Om nødvendigt med økonomiske incitamenter. Overskriften er entydig: 
Den, der har evnerne, har også forpligtelsen. 
 35 
Lader vi de unge gå i passivitet måned efter måned, eller endnu værre: år efter år, så er vi medansvarlige 
for ulige muligheder i livet. Et langvarigt liv på kontanthjælp eller tidlig pensionering kan være 
invaliderende i sig selv. Valgmulighederne er få, økonomien begrænset, identitet og selvtillid trues, og 
friheden til selv at definere sin egen livsbane fortaber sig for mange i dårlige levevilkår. 
 40 
Og derfor bliver vi nødt til at diskutere, hvad solidaritet med den her gruppe af unge egentlig er. 
 
JEG STARTER diskussionen her, fordi jeg tror, den offentlige debat snart vil tage en ny drejning. Der vil 
komme konkrete eksempler på unge, der udfordres på de valg, de har truffet i deres liv. Hvad med ham den 
unge ufaglærte, der har sat sig for dyrt og nu er på kontanthjælp? Han mener ikke, han har råd til at gå på 45 
uddannelse. Det vil jeg insistere på, at han skal. Han må om nødvendigt finde sig noget billigere at bo i. 
 
For lad os være ærlige og have det politiske mod og sige det, som det er: Hvilke perspektiver er der egentlig 
for den unge mand i at sidde i sin dyre bolig - uden en uddannelse og uden et job. Han risikerer at sidde der 



BILAG 1 

 2 

om 10 år også. Forsørget af andre, en afsluttet ungdom og uden mange valgmuligheder. På den lange bane 50 
er det meget mere solidarisk at insistere på, at han får taget en uddannelse. Så han får papir på sine evner 
og finder en vej ind på arbejdsmarkedet. At blive voksenlærling er svaret for nogle af vores ledige 
ufaglærte. 
 
Det vigtigste frihedsbrev, vi kan give mennesker, er uddannelse. Det er den væsentligste forudsætning for, 55 
at vi som individer selv kan bringe os i en position, hvor vi kan træffe selvstændige og værdige valg, og hvor 
konjunkturer ikke afgør, om huslejen kan betales, og om der kan spares op til en tryg alderdom. 
 
Men naturligvis kan ret og pligt til uddannelse ikke stå alene. 
 60 
MANGE AF vores unge på kontanthjælp defineres i dag som ikke arbejdsmarkedsparate. De er omgivet af 
sociale problemer, psykisk sårbarhed og måske misbrug. Mange af dem kan ikke umiddelbart gå i gang med 
en uddannelse, og her må indsatsen være meget mere individuelt tilrettelagt. Mentorforløb, screening for 
læse-stave-vanskeligheder, særligt tilrettelagte praktikforløb og den nye fleksuddannelse er nogle af 
svarene. Som samfund må vi være omsorgsfulde og tålmodige. Men vi skal også tage ansvar. Hvis ikke vi 65 
insisterer på deres værd og nødvendigheden af deres arbejdskraft og potentiale, så synes jeg faktisk, vi 
svigter. Vi har brug for dem. 
 
Vi har også brug for de alt for mange, der i dag førtidspensioneres. Som socialdemokrat vil jeg altid kæmpe 
for et stærkt socialt sikkerhedsnet. Men ikke et net, der spænder ben. Og det tror jeg desværre, vores 70 
social-og beskæftigelsespolitik i et for stort omfang gør i dag. 
 
Vi skal passe godt på psykisk sårbare medborgere. Men det gør vi ikke ved at sende dem hjem på sofaen til 
deres egen skæbne. Tror vi virkelig på, at mennesker helbredes eller evner at leve med en svær psykisk 
lidelse ved at være derhjemme? De facto betyder en førtidspension, at man pensioneres for resten af sit liv. 75 
Uden en aktiv indsats fra andre og uden at få mulighed for at yde efter evne. Det er ikke solidaritet. 
 
Opgaven bliver at finde en balance. Et stærkt socialt sikkerhedsnet er præmissen, men sikkerhedsnettet 
skal for flere virke som den trampolin, man kan springe videre i livet med. En del borgere har selvfølgelig 
fortsat behov for en førtidspension, men er der bare lidt arbejdsperspektiv, så må målet være et fleksjob i 80 
stedet. Eller endnu bedre en rehabiliterende indsats, så flere med tiden kan få foden indenfor i både 
uddannelsessystemet og på det ordinære arbejdsmarked. 
 
Og som sagt bliver det svært. Alle kan blive enige om, at 750.000 voksne danskere i den erhvervsdygtige 
alder, der står uden for arbejdsmarkedet, er for mange. Men er vi også villige til at udfordre vores egen 85 
forståelse af solidaritet?  
 
Forudsætningen for, at vi for alvor kan få vendt skuden og få flere i arbejde og færre på offentlig 
forsørgelse, er, at vi over en bred kam tør udfordre indgroede vaner og systemfejl. Ret og pligt til at yde en 
indsats skal gælde hele vejen rundt. Det gælder ikke bare de unge, men også arbejdsmarkedets parter og 90 
virksomhederne, som bliver nødt til at tage endnu mere medansvar og medvirke til at sikre rummelighed 
og socialt ansvar. Og endelig skal ikke mindst kvaliteten af vores uddannelsessystem være langt bedre. 
 
Som en klog kollega sagde for nogen tid siden. Som socialdemokrater har vi måske været for optaget af at 
give mennesker noget af leve af. Og dermed glemt, at der er noget, der er endnu vigtigere, nemlig at vi har 95 
noget at leve for. 
 
Regeringens ambition er entydig: at få flere i arbejde og invitere flere indenfor i arbejdsfællesskabet. Vi 
ved, det er svært. Vi ved, det har været prøvet før, og vi gør os ingen illusioner om, at det bliver let eller vil 
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lykkes med snuptagsløsninger - slet ikke mens krisen raser i hele Europa. Men jeg insisterer på, at alle skal 100 
have en værdig mulighed for at realisere deres eget potentiale og gøre nytte i fællesskabet og på 
arbejdsmarkedet. 
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Ret og pligt skal tilbage i balance 
 
00’erne var et forsømt årti, hvor man undlod at komme de problemer, vi står med nu i forkøbet. Men nu er det 
slut med intetsigende aktivering. Reel styrkelse af de ledige er vejen til at få dem i arbejde. 
 5 
METTE FREDERIKSEN, BESKÆFTIGELSESMINISTER (S) 
 
MENINGSLØS aktivering, virksomheder, der ikke kan få kvalificeret arbejdskraft, jobcentermedarbejdere, der 
bruger mere tid på bureaukrati end på at hjælpe folk i arbejde. Overledighed hos ufaglærte og dimittender, der 
ikke kan få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Vi bruger milliarder og atter milliarder på 10 
beskæftigelsespolitikken. Men få er tilsyneladende glade for den. 
 
Jeg tror ikke, det handler så meget om enkelte paragraffer i lovgivningen. Og guderne skal vide, at 
medarbejderne knokler og der foregår mange gode ting rundt omkring på både jobcentre og i a-kasserne. 
Derfor er det noget mere grundlæggende, der er forkert. Og det er et politisk ansvar. Det er tid til at sadle om 15 
og styre efter andre værdier. 
 
Regeringen har to overordnede mål for sin beskæftigelsespolitik: For det første skal en arbejdsløs vende styrket 
tilbage på arbejdsmarkedet med flere kvalifikationer, når han har været igennem beskæftigelsesindsatsen, end 
den dag, han blev fyret. Og lige så vigtigt: Virksomhederne og den offentlige sektor skal sikres den arbejdskraft, 20 
de har brug for. 
 
De to mål udgør de vigtigste pejlemærker for de reformer, vi har bebudet, og for den politik, vi vil lægge frem i 
årene, der kommer. Målene er samtidig udtryk for en ny samlet arbejdsmarkedspolitik. Vi skal tilbage til en 
politik, der går på to ben: rettigheder og pligter - og som har et entydigt fokus: uddannelse og job!  25 
 
Grundlaget for vores holdninger, reformplaner og visioner på det danske arbejdsmarked er vores værdier. 
Værdier, der står på vores 100-årige faner. Vi kræver plads til alle ved samfundets bord. Plads til alle, som vil. Vi 
mener det, når vi synger Oscar Hansens sang fra 1934, om et ' Danmark for folket'. 
 30 
Andre faktorer kan ændre sig. En international krise, mindre årgange og en skarpere konkurrence fra udlandet. 
Men når vi skal træffe valg, prioritere og formulere konkret politik, så er vores værdier givet. Mere og reel 
frihed, lige og værdige valgmuligheder. Ikke som teoretiske værdier. Nej helt konkret. Reel solidaritet 
indeholder både rettigheder og pligter. Hvis et sjak eller en hvilken som helst gruppe skal fungere, så ved vi, at 
alle har en rolle og en værdi, og vi ved, at vi alle har brug for en hjælpende hånd indimellem. 35 
 
De værdier har vi fået og udviklet gennem generationer i det virkelige liv - på skolebænken, på arbejdspladser 
og i foreningslivet. Værdierne er vores arv, men er samtidig vores fundament og kompas for fremtiden. 
 
DEN grundlæggende værdi er frihed. Vi skal som mennesker have værdige og lige muligheder for at realisere 40 
vores potentiale. Enhver har ret til at forfølge lykken med alle sine evner. Men ingen skal bære byrden af 
uheldige eller urimelige omstændigheder alene. Vores samfund er et fællesskab, hvor de, der kan, har frihed til 
at udnytte deres evner. Ikke på bekostning af dem, der ikke kan, men til gavn for fællesskabet og dem selv. 
Men de, der har sværest ved at løbe hurtigt, og som har mest at bære på, dem efterlader vi ikke. Det er vores 
arv og samvittighed. 45 
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Min respekt for en dygtig smed bliver ikke mindre af, at han mister sit job. Og min mistro til ham vokser ikke, og 
jeg tror ikke på, at han kommer tættere på et job ved at bygge spagettitårne, finde sin indre fugl eller ved at 
rende til flere samtaler om nøjagtig det samme. 
 50 
Også derfor vi nu vil tage et opgør med den endeløse række af cv-og jobansøgningskurser for i stedet at 
fokusere på et reelt kvalifikationsløft af den ledige. 
 
Endelig ved vi, at det kræver en særlig indsats, hvis vi skal have det bedste sjak, den bedste produktionslinje og 
det mest innovative team. Hvis holdet mangler hænder, hvis kæden mangler et led, og hvis teamet står uden 55 
en afgørende kompetence. Ja, så falder det hele fra hinanden. Virksomhederne skal have adgang til 
arbejdskraft. Kvalificeret arbejdskraft. Alternativt lukker virksomheden og flytter derhen, hvor arbejdskraften 
er. Dermed forsvinder arbejdspladserne, og grundlaget for vores velfærd går tabt. 
 
Vores vision for dansk arbejdsmarkedspolitik er klar: Vi skal invitere flere indenfor i arbejdsfællesskabet. Det 60 
bliver ikke let, og vi kan ikke klare opgaven med et snuptag - slet ikke mens krisen raser i hele Europa. Men jeg 
insisterer på, at alle skal have adgang til at udfolde sig og bruge deres evner på arbejdsmarkedet. Jeg 
anerkender og ved, at mange voksne mennesker har et meningsfyldt liv uden arbejde. 
 
Det er naturligvis ikke kun et arbejde, der skaber identitet og selvværd. Og jeg synes det er beskæmmende, at 65 
der er borgere på overførselsindkomst, der føler sig mistænkeliggjort og set ned på. Det hører ikke hjemme i 
vores velfærdssamfund. Mennesker kan ikke gøres op i nytte og funktion. Ikke desto mindre er selvforsørgelse, 
hvis det er muligt, en fundamental værdi, som socialdemokrater altid vil sætte højt. 
 
JEG VED GODT, at udsigten til reformer kan skabe bekymring og utryghed. Det gælder især hos dem, der sidder 70 
yderst. Men vi har ikke ubegrænsede midler. Og tilbage står, at hvis vi også fremover skal have mulighed for at 
opretholde og ikke mindst udvikle vores velfærdssamfund og sikre den frie og lige adgang til sundhed og 
uddannelse, så skal vi have modet til at prioritere og viljen til at træffe valg. Som det parti der har stået fader til 
mange af velfærdssamfundets muligheder, så har Socialdemokraterne et særligt ansvar for at handle, når det 
er påkrævet, og hvis vi kan se, at der er opstået systemfejl og nogle mennesker reelt holdes ude af 75 
arbejdsmarkedet. Velfærdssamfundets logik skal hele tiden udfordres. Ellers bliver vi uskarpe på prioriteterne. 
Og så løser vi ikke opgaven. 
 
DE KRITISKE røster om, at vi socialdemokrater er blevet for reformvenlige, er svært forenelige med historien. Vi 
har altid været parat til at træffe svære valg i Socialdemokratiet. De første skridt blev allerede taget ved 80 
Kanslergadeforliget i 1933. Kursen blev senere udstukket af Hans Hedtoft som arbejdsminister og senere 
statsminister, da Danmark trådte ud af skyggen efter Anden Verdenskrig. 
 
I 90' erne var det bl. a. Jytte Andersen, der førte arbejdsmarkedet ind i en ny tid gennem en række reformer. Så 
da tekstilfabrikkerne flyttede fra Jylland og skibsværfterne lukkede, kunne syerskerne og værftsarbejderne 85 
flytte til andre fag, der havde brug for arbejdskraften. Her blev pligten til at stille sig til rådighed for arbejde og 
især retten til aktiv opkvalificering slået fast, og rammerne for en fleksibel arbejdsmarkedspolitik blev 
grundlagt. Det er kendetegnende for hele perioden, at de ledige skulle opkvalificeres, og at virksomhederne 
skulle have adgang til arbejdskraft. Kodeordene for reformerne var også dengang: uddannelse og job. 
 90 
Men den kurs blev forladt for omkring ti år siden. Langsomt og umærkeligt har man fjernet sig fra 
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virksomhederne, og med stor behændighed blev der med den ene hånd skruet ned for rettighederne med loft 
over uddannelse og økonomiske sanktioner, mens man med den anden hånd skruede op for pligterne med 
krav om faste ugentlige ansøgninger og deltagelse i meningsløse samtaler og aktivering. Balancen forsvandt. 
Pligterne blev overvældende og rettighederne færre. 95 
 
Kravene til kompetence fra virksomhederne steg, muligheden for opkvalificering blev beskåret. Grundmelodien 
var mistænkeliggørelse, økonomisk pres og kontrol. Tilliden forsvandt. 
 
DET VIL VI ændre. Det nuværende etbenede system skal væk. Gennem ret til opkvalificering og pligt til at stå til 100 
rådighed. Og vi vil bruge den danske model. Det er vores klare overbevisning og erfaring, at vi får de bedste 
resultater ved at inddrage parterne. Hvis danskerne skal have styrket deres muligheder for at realisere deres 
potentiale, så skal de have adgang til at dygtiggøre sig. Det mål er mere end noget andet visionen for de 
forestående trepartsforhandlinger. 
 105 
Vi står i 2012. Efter det forsømte årti. Ressourcerne er få, og der skal prioriteres. Står valget imellem at give de 
ledige flere penge eller sikre dem en indsats og en uddannelse, har jeg ikke svært ved at vælge. Så vælger jeg 
uddannelse. 
 
Muligheden for at dygtiggøre sig skaber frihed, og stadig flere kompetencer er vor tids største skaber af reel 110 
lighed. Fremtidens arbejdsmarked er et uddannet arbejdsmarked. Vi skal sikre os, at de unge bliver uddannede. 
De danske virksomheder skal bruge dygtige ansatte. Vi har brug for, at danskerne inden for alle brancher og på 
alle niveauer er blandt de bedste til deres job i verden. Det gælder både akademikere, håndværkere og 
specialarbejdere. Derfor skal unge, der mangler uddannelse og job, ikke fastholdes i kontanthjælpssystemet. 
De skal sættes fri via uddannelse. Derfor vil vi genoprette mulighederne for at blive opkvalificeret gennem øget 115 
ret - og pligt - til uddannelse. 
 
Vi hjælper ikke de unge ved at lade dem sidde hen uden kontakt til det fællesskab og sociale liv, der er på en 
uddannelsesinstitution og sidenhen på en arbejdsplads. De unge skal ud og være en del af hverdagens 
fællesskaber. Derfor bør de unge naturligvis arbejde for kontanthjælpen, indtil der er en uddannelse, de kan 120 
begynde på. 
 
Med følelsen af frihed følger følelsen af ansvar. Og uden konsekvens tager vi ansvaret fra mennesker. Langt de 
fleste mennesker ved godt, at når de træffer et valg, så har det en konsekvens. En murerarbejdsmand ved, at 
det kan betyde noget i a-kassen at sige nej til et job uden gyldig grund. 125 
 
Den køkkenassistent, der får afslag på et job i kommunen, fordi hygiejnekurset er forældet, forventer at få 
adgang til et nyt kursus. Pligt og ret. Naturligvis skal voksne mennesker både have rettigheder og pligter. Derfor 
skal vi styrke friheden - ikke kontrollen. 
 130 
Danskerne skal komme styrket ud af ledigheden via en indsats, der bygger på en balance mellem rettigheder og 
pligter. Danske lønmodtageres traditionelt set store fleksibilitet skal naturligvis ikke betyde, at de mister hus og 
hjem, hvis de mister deres arbejde. 
 
MEN VI SKAL ikke være blåøjede. Vi hjælper ingen ved bare at sende en check og lade nogle synke passivt og 135 
uvirksomme hen. De ledige skal naturligvis stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og kontanthjælpsmodtageren 
skal arbejde for sin kontanthjælp. Det er kun rimeligt. Hvis der er et arbejde, en ledig kan varetage, har han 
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pligt til at tage det. Det gælder i øvrigt uanset status og uddannelse og for såvel smed som sociolog. 
 
Den bedste måde at tjekke på, om den ledige står til rådighed, er naturligvis, at den ledige bliver tilbudt et job. 140 
Hvis der er arbejde, som den ledige kan varetage, så skal den ledige søge det. På den måde kan vi slippe for alle 
mulige kunstige finurligheder, hvor ledige bliver kontrolleret på den ene eller anden mere eller mindre 
opfindsomme måde. Og efter mange samtaler med ledige er jeg ikke i tvivl. Langt, langt de fleste ledige knokler 
for at komme i arbejde igen. Det er et hårdt arbejde at være ledig. Men med pligter følger rettigheder. Og 
rådighedsforpligtelsen er ikke til forhandling. 145 
 
Uden forståelsen for, at erhvervslivet skal have kvalificeret og motiveret - om muligt dansk - arbejdskraft, er 
det hele nyttesløst. Grundlaget for det velfærdssamfund, som vi med rette er stolte af, er, at danske 
virksomheder får de bedst mulige betingelser for at skabe værdi og arbejdspladser. 
 150 
Det er i samspillet mellem fremsynede og ansvarlige virksomheder og en kvalificeret og motiveret 
arbejdsstyrke, vores samfund bliver rigt. Der skal være en løbende og tæt dialog med virksomhederne. Vi kan 
kun understøtte virksomhederne og styrke de ledige gennem den rette indsats, hvis vi kender virksomhedernes 
behov for medarbejdere og kompetencer. 
 155 
Virksomhederne skal have adgang til at opkvalificere medarbejderne med arbejdsmarkedsuddannelser, 
jobrotation og nyansatte med opkvalificeringsjob. Virksomhederne skal have en god og professionel service, 
når de henvender sig til jobcentret. Indgangen bør være enkel og ubureaukratisk. Vi skal være en offensiv og 
aktiv medspiller i arbejdet med at hjælpe virksomhederne til at være konkurrencedygtige på danske vilkår. 
 160 
Men virksomhederne har også pligter. Når virksomhederne har ret til motiveret og kvalificeret arbejdskraft, så 
skal de også passe på den. Virksomhederne må sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, må give plads til lærlinge, 
og de må sikre, at deres ansatte løbende bliver yderligere dygtiggjort. Og misbruget af udenlandsk arbejdskraft 
skal stoppes. Princippet om ret og pligt gælder alle. 
 165 
VORES POLITIK har fulgt os i rigtig mange år. Tiderne kan forandre sig. Men vores syn på mennesker kan ikke. 
Mistillid er en farlig vej at betræde. Og vi vil kendes for det modsatte. Jobrotation og voksenuddannelse i 
stedet for aktiveringsfabrikker. Balance mellem rettigheder og pligter - i stedet for umyndiggørelse. En 
kvalificeret og motiveret dansk arbejdsstyrke - i stedet for social dumping. En offentlig sektor, hvor man på 
tværs af forvaltninger tager udgangspunkt i det hele menneske - i stedet for silotænkning og bureaukrati. 170 
Virksomheder, der løfter deres del af ansvaret - i stedet for arbejdsskader og mangel på rummelighed. 
 
Vores arbejdsmarkedspolitik går på to ben. Og de første skridt er taget. Bedre adgang til uddannelse med en 
lettelse af loftet over seks ugers selvvalgt uddannelse, en mere fleksibel indsats for kontanthjælpsmodtagere, 
indsats imod ungdomsarbejdsløshed, forstærket myndighedskontrol i forhold til social dumping og et udspil til 175 
en førtidspension, der skal sikre - med den nødvendige hjælp og tålmodighed - flere en plads på 
arbejdsmarkedet ved samfundets bord. 
 
Nu følger de næste skridt på vejen. De ledige skal styrkes. Virksomhederne skal have motiveret og kvalificeret 
arbejdskraft. 180 
 
Vi vil gå videre skridt for skridt. Nogle skridt vil styrke rettighederne, andre skridt vil understrege pligterne - 
men vi er fast besluttet på at genoprette balancen. Tiden er inde til forandring. Vi vil styrke de ledige og sikre 
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virksomhederne arbejdskraft. Tiden er inde til at bringe dansk beskæftigelsespolitik tilbage i balance. 

 185 
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Socialdemokraterne er bedst for Danmark 
 
En stærk og aktiv stat er betingelsen for, at vi kan løfte Danmark ud af krisen. 
 
HENRIK SASS LARSEN, GRUPPEFORMAND, BJARNE CORYDON, FINANSMINISTER, METTE FREDERIKSEN, 5 
BESKÆFTIGELSESMINISTER, CARSTEN HANSEN, MINISTER FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER  
 
I 2008 VÆLTEDE den finansielle sektor og kastede verden ud i en langvarig og dyb økonomisk krise, som i 
skrivende stund, fire år efter, stadig martrer Danmarks og verdens økonomier. Kolossale formuetab, 
nedgang i levestandard og købekraft, omfattende arbejdsløshed og hele stater, der i realiteten er bukket 10 
under, er det foreløbige resultat af denne krise. En katastrofe af næsten episke dimensioner. 
 
Lad os skrue tiden tilbage til Danmark i de muntre 00' ere. Det var her, vi fik flekslån og afdragsfrihed og 
kunne belåne vores faste ejendom. Hvor man efter en god nattesøvn kunne glæde sig over, at fortjenesten 
af denne, hvis man havde fast ejendom i hovedstadsområdet, overgik, hvad man kunne tjene på jobbet om 15 
dagen. 
 
Og havde man overskud på bankbogen, gjaldt det om at kaste det ind på tidens mest lovende spillekonsol, 
aktiemarkedet, med sikker gevinst, hvis bare man spredte risikoen en anelse. Der blev kapitaliseret i 
fremtidens forventede indtægter, og markedet var vores muntre og utrættelige tjener, som sørgede for 20 
evig fremgang, så længe vi leverede stadig mere deregulering. 
 
Og så vågnede vi op og fandt ud af, at markedet er en lunefuld tjener, og som dug for solen forsvandt 
årtiets fortjeneste op i den blå luft, da boblen brast, og vi var lige pludselig alle blevet fattigere. 
 25 
I 2012 er vi ikke færdige med at gøre regningen fra 00'erne op. Der udestår reformer, der skal lykkes, og 
den sidste svære beslutning er endnu ikke truffet. Og værst af alt: Når vi holder status på værdien af 
Danmark, tegner billedet sig af 00'erne som et i alle henseender forsømt årti. 
 
Det socialdemokratiske projekt er tidløst, men skal altid formes i sin tid. 30 
 
Vi står i 2012 i spidsen for en regering, der skal indhente det forsømte årti, rydde op efter en af historiens 
største nedture og samtidig sætte kursen mod det langsigtede og holdbare. Vores projekt er at skabe den 
dygtigste generation nogensinde, at fastholde den fri og lige adgang til velfærdssamfundet, at række ud 
efter langsigtet og holdbar vækst og foretage den største sociale omvæltning set i generationer. 35 
 
Det er et projekt, som ikke handler om hurtige gevinster eller tror på, at markedet løser vores udfordringer. 
Det handler meget lidt om mig og mere om vi. Vi synes, det er et stærkt projekt, og håber, at I alle vil være 
med på rejsen. 
 40 
DANMARK ER EN del af den globale økonomi. På godt og ondt. Vi tjener penge på og har fordel af åbne 
markeder. Dansk erhvervsliv afsætter varer og tjenesteydelser i hård konkurrence, men vi har vores andel 
af markedet og kun fordel af, at betingelserne er så frie og lige som muligt, og at større stater ikke forfalder 
til protektionisme. Omvendt er vi udsat for markant konkurrence over for lande, hvor dårlige 
arbejdsforhold, elendige lønninger og manglende demokrati og menneskerettigheder gør det vanskeligt at 45 
konkurrere prismæssigt med dem. 
 
Men uanset at vi har et ønske om at forbedre leve-og arbejdsforholdene globalt, vil det være en forkert 
konklusion at tro på, at vi vinder ved at kvæle markedet og den fri handel. 
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 50 
Vores opgave er i stedet at beskytte menneskene. Og det gøres kun gennem en stærk stat - det kan 
markedet aldrig levere. 
 
Når hele brancher pludselig måtte opleve at blive udflyttet eller nedlagt, og i tusindvis af mennesker står 
uden arbejde, er det kun en stærk og aktiv stat, som giver dem et fornuftigt svar på, hvordan de skal sikre 55 
deres fremtid. Velfærdsstaten med dens ret til dagpenge, uddannelse og efteruddannelse har vist sig at 
være den mest succesrige vej gennem den krise, der rammer mennesker, der uforskyldt mister deres 
arbejde. 
 
Hvor man i 00'erne rakte ud efter at svække den socialdemokratiske velfærdsstat, er tiden tværtom 60 
kommet til at styrke den. Vores idépolitiske vejviser er, at det ikke er et selvstændigt mål at skabe en stat 
med en bestemt størrelse, men derimod et mål at skabe en stærk stat. 
 
DEN FINANSIELLE sektors grådighed var den primære drivkraft bag den finansielle krise. Men den egenskab 
er ikke nogen nyhed. Gennem historien har pengemarkederne haft for vane at bryde sammen med jævne 65 
mellemrum og hver gang med ubodelig skade til følge. 
 
I 00'erne var det de liberalistiske kræfters mål - nationalt og globalt - at deregulere den finansielle sektor 
mest muligt. Jo færre regler, desto mere effektivt marked er vistnok den politiske og økonomiske filosofi, 
der stadig hører liberalismen til. Og den filosofifører til stensikre katastrofer. 70 
 
Den mest interessante opgave er faktisk ikke at pålægge de finansielle transaktioner en skat, men at 
regulere, hvordan de finansielle markeder er konstrueret og finansieret. Gennem dansk og EUlovgivning og 
globale aftaler må og skal der gøres en maksimal indsats. Målet er at gøre bankdrift til, hvad det burde 
være: en kedelig, men stabil forretning. 75 
 
Men den socialdemokratiske lektie oven på finanskrisen går videre end det. Gæld og de finansielle 
markeders magt og ageren sætter uudslettelige aftryk i en verden, hvor hele stater bukker under herfor. 
 
Tidligere tiders acceptabel gæld bliver pludselig til uacceptabel gæld, og stater må ty til drastiske og 80 
ødelæggende økonomiske indgreb for at holde de finansielle markeder stangen. Læren er, at hvor vi 
tidligere kunne tillade at have et mål om langsigtet økonomisk holdbarhed og en høj belåning, er vi nu nødt 
til at skærme os mod pengemarkedernes lunefuldhed med økonomisk overholdbarhed og lavere 
låntagning. 
 85 
Aldrig mere må vi udsætte os for, at de finansielle markeder kan kuldkaste en velfærdsstat. Efter den 
finansielle krise er det blevet et selvstændigt socialdemokratisk mål for den økonomiske politik at 
begrænse gældsoptagelsen - privat såvel som offentligt - i sikker afstand fra at blive sat i markedets vold. 
 
Det stiller nye krav til vores økonomiske politik. Vi skal skubbe gang i væksten og komme ud af den 90 
økonomiske krise, samtidig med at vi skal sikre overholdbarhed i økonomien og undgå usund lånoptagning. 
 
Vi kan ikke forlade os på blot at sætte gang i efterspørgslen med finanspolitiske lempelser, der truer vores 
holdbarhed, og vi kan ikke forlade os på kun at skabe udbud og lade markedet om at tilpasse sig. Vi skal 
kunne begge dele i behersket omgang og på samme tid. 95 
 
Det kræver en kraftanstrengelse, hvor reformer af alle dele af vores økonomi bliver det centrale 
omdrejningspunkt. Reformer, hvor tidligere tiders privilegier bliver udfordret og forandret. Det har i en 
periode været hårdere at være dansker, men hvis vi går den vej, kan vi også tillade os at række ud efter en 



BILAG 3 

 3 

fremtid, hvor det bliver bedre at være dansker. 100 
 
I USA FÅR FLERE og flere unge en dårligere uddannelse end deres forældre. Et ufatteligt tilbageskridt for 
verdens rigeste samfund, men en logisk følge af de sidste mange års opgør med at reducere staten og øge 
markedets andel af samfundet. Liberalismens fallit begrænser sig ikke til pengemarkedet. 
 105 
I Danmark har vi stadig et højt uddannelsesniveau, men fremskridtet er stagneret. År efter år sender vi op 
mod hver femte elev ud af skolen uden de nødvendige færdigheder. Andelen af funktionelle analfabeter er 
alarmerende høj. Det samme er frafaldet på de faglige ungdomsuddannelser, og vi står snart med et 
overskud af ufaglært arbejdskraft, som ikke vil kunne finde arbejde og med et underskud af faglærte og 
uddannede til de job, der skabes. 110 
 
I det forsømte årti lod VKO en ny generation i stikken. Intet nævneværdigt blev gjort for at løse 
fundamentale problemer med grundskolen eller de faglige uddannelse eller videreuddannelsen. 
Konsekvensen er tab af potentiel velstand for Danmark. Men den er mere end det. Det er et tab af frihed 
for den enkelte. Hvis man ikke kan læse en undertekst på tv, en varedeklaration eller hjælpe børnene med 115 
lektier, så berøver man det enkelte menneskes velfærd og handlemuligheder. Valgmulighederne i 
tilværelsen bliver for mange uværdige, og dermed ryger friheden. 
 
Det klare socialdemokratiske projekt er at skabe såvel øget velstand som øget frihed i samfundet ved at 
skabe rammerne for den dygtigste generation nogensinde i danmarkshistorien. 120 
 
I 2012 er vores historiske hovedforpligtelse ikke at omfordele økonomisk fra rig til fattig. Vores historiske 
opgave er at tage alle til rådighed stående midler i brug for at skabe en veluddannet befolkning, hvad enten 
det er som tømrer, it-konsulent eller jurist. Med en økonomi, hvor hver en ekstra krone skal findes gennem 
hårde prioriteringer og reformer, kommer det til at kræve ofre for alle involverede - forældre, elever, 125 
lærere og institutioner. Vi skylder det fra det forsømte årti, og vi skylder det til fremtiden. 
 
DEN GLOBALT konkurrenceudsatte del af dansk erhvervsliv er krumtappen i at sikre Danmark indtjening og 
dermed en høj levestandard. Hver dag går mennesker på arbejde, hvor værdien af deres arbejdsindsats 
ikke alene skal kunne måles på hjemlige konkurrenter, men på globale konkurrenter. 130 
 
Det siger sig selv, at høje lønninger i Danmark og f. eks. meget lave lønninger i Asien inden for 
sammenlignelige produkter lægger et særligt pres på danske virksomheder og arbejdspladser. De højere 
produktionsomkostninger i Danmark skal kunne begrundes i enten bedre produktivitet, teknologi eller 
innovation - ellers er virksomhedens muligheder for afsætning fortabte. 135 
 
00'erne svar til dansk erhvervsliv var en international konkurrence om at nedbringe selskabsskatten med 
det tvivlsomme sigte at ruste virksomhederne til international konkurrence. En kamp, man var dømt til at 
tabe - også selv om resultatet måtte ende i nulskat. 
 140 
Det socialdemokratiske svar er, at vi synes, at virksomheder skal betale en fair skat af deres overskud, og at 
alle erhvervspolitiske kræfter skal ligges i at skabe betingelserne for at skabe vækst og overskud. En 
veluddannet arbejdsstyrke med adgang til billig efteruddannelse, flexicurity, gode pasningsforhold for børn, 
en god infrastruktur og en smidig administration er mere værd end en sænkning af selskabsskatten. 
 145 
Og vi mener, at erhvervspolitikken skal række ud efter mere end det. 
 
Danmark er et lille land med få store virksomheder. Hvis vi skal række ud efter nye store erhvervseventyr, 
kræver det samarbejde om udvikling, innovation og finansiering. Vi får ikke nye succeser såsom 
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vindmølleindustrien, medmindre vi har et hjemligt marked til at understøtte de første generationer af 150 
produkter. Vi får ikke skabt tilstrækkeligt mange nye produkter, hvis vi ikke øger samarbejdet mellem 
landets forskere og virksomhederne. 
 
Og vi får aldrig vækstlaget af dygtige små og mellemstore virksomheder ud på verdensmarkedet, 
medmindre vi finder ny risikovillig kapital i en tid, hvor bankerne trimmer balancer frem for at investere i ny 155 
vækst. 
 
Socialdemokratiets projekt er ikke at eje eller forestå driften af dansk erhvervsliv. Vores mål er at etablere 
et nyt og ambitiøst partnerskab med den konkurrenceudsatte del af dansk erhvervsliv og sikre gode 
rammer og samarbejde og forvente fair tilbagebetaling i form af vækst, arbejdspladser og fair beskatning. 160 
Den frie og lige adgang.  
 
I 00'erne blev der bevidst gjort forskel på folk - også når de var syge. Der blev taget politisk initiativ til at 
understøtte private sundhedsforsikringer. To mennesker med samme sygdom skulle ikke behandles ens. 
Det udslagsgivende var, om man havde en forsikring eller ej. 165 
 
Den ulige adgang til sundhedsbehandling er udbredt i verden. Selv i den vestlige verden findes store andele 
af befolkningen, som kun har adgang til ingen eller nødtørftig sundhedsbehandling, mens andre grupper får 
højt kvalificeret behandling. Her har man erstattet lige adgang med markedet med det forstemmende 
resultat, at det alt i alt er blevet dyrere og altså dårligere for de svagest stillede. 170 
 
Herhjemme lagde man sporene til at række ud efter den model med sundhedsforsikringer og overbetaling 
af private hospitaler. 
 
Det er ufatteligt, at nogen stræber efter dette, med al den erfaring vi har fra øvrige samfundsmodeller. 175 
Men igen - øget markedsudsætning øger også chancen for at tjene flere penge, og sådan er liberalismens 
inderste sjæl. 
 
Det socialdemokratiske projekt må være med al magt at bekæmpe den udvikling og sørge for, trods trange 
økonomiske tider, at den fri og lige adgang til sundhed står intakt til enhver tid. 180 
 
MENNESKER FEJLER. Og mennesker bliver ikke født historieløse. Og derfor er der nogen, som har brug for 
hjælp til at komme videre i tilværelsen. Et barn, som har været udsat for seksuelle overgreb, bliver næsten 
aldrig et helt menneske igen, og barnet, hvis forældre er misbrugere, har ubetinget sværere ved at få 
succes i tilværelsen end så mange andre. Et sind, der gør ondt, sætter store barrierer for tilværelsen - det 185 
være sig som ung eller gammel. Et misbrug, der kom ud af kontrol og virker uoverstigeligt at komme ud af. 
 
Fælles for dem alle er, at det rammer hårdt og desværre også hyppigt. Og fælles for dem alle er, at hvis 
ingen træder til, er risikoen for, at det aldrig bliver bedre, overhængende. 
 190 
I 00'erne skete der ingen nævneværdige favntag med at bryde op med den sociale arv og mennesker, som 
er endt i en social tragedie. Og værre endnu. Alt for mange mennesker endte i de sociale systemer, uden at 
de havde tunge sociale problemer som ballast. Det var mennesker, som af den ene eller anden grund var 
røget ud af arbejdsmarkedet, men som med en målrettet indsats havde kunnet finde sin vej derind igen. 
 195 
En aktiv socialpolitik kombineret med en aktiv arbejdsmarkedspolitik er Socialdemokratiets løsning på at 
give det enkelte menneske værdigheden og dermed friheden igen. 
 
Politik kan ikke gøre folk lykkeligere, men kan skabe platformen for, at man har en chance for at blive det. I 
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titusindvis skal vi have folk på overførsler ud på arbejdsmarkedet, helt eller delvist, og vi skal sætte en 200 
målsat barriere for, at ingen unge mennesker ender på kontanthjælp i længere tid. I det forsømte årti lod 
man 90'ernes succesrige arbejdsmarkedspolitik forfalde - det er et bundet socialdemokratisk projekt at 
sætte det på skinner igen. 
 
Det er muligt at skabe et af de største sociale fremskridt i generationer, hvis vi med vores faste værdier 205 
som kompas sigter efter et samfund med større retfærdighed og med reformer rækker ud efter nye veje og 
metoder. 
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Realisme er vejen til nye job 
 
Troværdige svar på danskernes bekymringer kan genskabe tilliden til fremtiden. 
 
BJARNE CORYDON, FINANSMINISTER (S) 5 
 
JEG TROR, AT DER i mange danske hjem er bekymring i stemmen, når børnene er lagt i seng, og mor og far har 
sat sig omkring køkkenbordet for at diskutere familiens budget. Bekymringer for at en ny fyringsrunde kan 
ramme på den arbejdsplads, der har skabt faste rammer om privatøkonomien og tilværelsen; bekymring for, at 
pengene ikke slår til, og at det ekstra, der var sat af til børnenes konfirmation eller fødselsdag, nu må bruges til 10 
at holde trit med de månedlige girokort til husleje, vand og varme. 
 
Jeg tror også, at mange danskere er nervøse for, at den fælles velfærd, vi kender, er ved at forvitre. Mange har 
måske helt konkret oplevet, at hjemmehjælpen pludselig kun kommer hver anden uge; måske er der blevet 
længere til lægen for borgere i yderkantsområderne. 15 
 
Mange danskere oplever en hverdag, som ikke er let. Og ja, jeg ved godt, at regeringen har mødt hård kritik. Vi 
lever i en tid, der er særligt udfordrende for Danmark, på grund af krisen, på grund af nullernes overforbrug og 
på grund af de relativt mange ældre, som forlader arbejdsmarkedet. Alligevel mener jeg, at der nu er grund til 
at slå en lidt mere optimistisk tone an, end vi har gjort længe. 20 
 
Den økonomiske krise har strakt sine arme længere ud, end nogen havde forventet. Men vi er skridt for skridt 
ved at arbejde os fri. Og jeg tør godt slå fast: Selv om vi er udfordret, kommer Danmark gennem krisen i en så 
stærk forfatning, at vi kan bevare vores fælles velfærd. Fortsætter vi ad den politiske vej, vi som regering har 
valgt, vil der også være penge til skoler, sundhed og omsorg fra det offentlige i fremtiden - på et niveau, som vi 25 
danskere generelt kan være tilfredse med. 
 
REGERINGEN har taget politisk lederskab og valgt den eneste troværdige vej for Danmark: Realismens vej. Jeg 
har hørt de mange kritikere, som har råbt på, at statskassen skulle åbnes på vid gab, og at milliarder skulle 
brændes af, for at vi som samfund kunne holde varmen i en kold tid. 30 
 
Som finansminister vil jeg ikke være med til at gamble med Danmarks økonomiske troværdighed ved at bryde 
EU's henstillinger til vores underskud. Det vil kun ramme os selv, med risiko for at renten på boliglånet og 
kassekreditten for helt almindelige danskere vil stige. Omvendt har vi som centrum-venstre-regering 
selvfølgelig et inderligt ønske om at gøre, hvad der står i vores magt, for at hjælpe dem, som har mistet jobbet. 35 
 
Derfor har regeringen inden for de givne rammer ført en politik, som betyder, at mor eller far i over 20.000 
danske familier ikke rammes af arbejdsløshed i 2013, som de ville være blevet, hvis vi havde siddet på 
hænderne. 
 40 
Mange efterlyser yderligere tiltag, og jeg lytter altid til gode ideer. Men der er brug for solide løsninger, der 
skaber reelle og varige job, og der er brug for realistiske bud. Ikke populisme og chancerytteri. 
 
NU ER TIDEN kommet til at tage favntag med den bekymring for fremtiden, som eksisterer om køkkenbordet i 
mange danske hjem - og om frokostbordet i mange danske virksomheder. Vi skal genskabe tilliden til job, vækst 45 
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og velfærd, knække ledighedskurven og trække Danmark fri af krisen. 
 
I de kommende måneder vil regeringen præsentere nye tiltag og reformer. Fællesnævneren for det hele er, at 
vi via realisme vil genskabe tilliden til fremtiden hos virksomheder og borgere. At genskabe tilliden er i sig selv 
nøglen til at skabe mange nye arbejdspladser, som vi har brug for. Danskernes frygt for fremtiden skal afløses 50 
af forventning, ikke bare for humørets skyld - men også for økonomiens. Lad mig forklare:  
 
Når jeg som finansminister kigger ned over de mange kolonner med tal for Danmarks samlede økonomi, 
springer det i øjnene, at mange virksomheder faktisk har store opsparinger. Men selv om de har det, ligger 
deres investeringer i nye maskiner, bygninger og job på meget lave niveauer. 55 
 
Det skyldes, at de står med reelle udfordringer. Men det skyldes også, at de er nervøse for fremtiden. Når 
virksomhederne er nervøse for, om de kan sælge deres varer, investerer de ikke i nye maskiner for at 
producere mere. Så tænker de i stedet mest på, om de kan nedbringe deres udgifter - f. eks. ved at flytte 
fabrikken til Ukraine eller Polen. 60 
 
Vi vil hjælpe virksomhederne. Det er hos dem, at væksten og jobbene skal skabes i de kommende år. Derfor er 
vi i fuld gang med at tilrettelægge et nyt stort konkurrencetiltag, som statsminister Helle Thorning-Schmidt har 
bedt regeringens økonomiske ministre om at udarbejde. Det er endnu for tidligt at løfte sløret for det konkrete 
politiske indhold, men fokus vil være rettet mod at forbedre erhvervslivets vilkår. 65 
 
Grunden er ganske simpel: Virksomhederne skal have det lettere, så de kan afsætte deres varer og skabe job. 
De skal stå stærkere i konkurrencen, så de kan vinde flere ordrer foran udenlandske konkurrenter. Vi skal 
overbevise industrivirksomhederne om, at de får mere ud af at have deres fabrik i Herning end i Hamburg. De 
skal genvinde tilliden til fremtiden, så de igen begynder at investere og ikke mindst ansætte. 70 
 
Tiltaget, som regeringen snart præsenterer, vil skabe fundamentet for nye job i virksomhederne i de 
kommende år. Det er realistisk. Det kan samtidig løfte danskernes tillid til fremtiden, så flere af de penge, der 
er udbetalt for efterlønnen, bruges i butikkerne, og de ekstra penge, danskerne har fået som følge af 
skattelettelser, går til forbrug i stedet for at havne på bankbogen. 75 
 
HVIS virksomhederne skal kunne konkurrere, skal vi danskere også være så dygtige som muligt. Regeringen har 
sat et ambitiøst mål om, at vi skal have den bedst uddannede generation i danmarkshistorien. Uddannelse 
handler både om muligheder og velstand for den enkelte dansker, og det handler også om, at vi i fællesskab 
står stærkest muligt. 80 
 
Regeringen vil i de kommende måneder løfte kvaliteten af undervisningen i folkeskolen og på 
ungdomsuddannelserne, så vi kan nå målet om, at 19 ud af 20 danskere skal have en ungdomsuddannelse - og 
at 6 ud af 10 gennemfører en videregående uddannelse. På den måde sikrer vi, at danskerne hver især har flere 
valgmuligheder i livet til at beskæftige sig med dét, de gerne vil. 85 
 
Vi sikrer, at de kan få en god løn, og vi sikrer kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Regeringen har løftet 
bevillingerne til uddannelse betragteligt, og lige nu forhandler kommunerne og staten også med lærere i 
folkeskolen og på ungdomsuddannelserne om muligheden for at indrette deres arbejdstid mere fleksibelt, så 
eleverne kan få mere undervisning og blive endnu dygtigere. 90 
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VI VIL HJÆLPE virksomhederne, men vi vil også sikre velfærden. Regeringen anser det som afgørende, at 
danskernes tillid til, at vi kan bevare velfærden i fremtiden, underbygges. 
 
Der skal være tillid til, at vores velfærdsstat er der i morgen og i overmorgen, når din søn skal i skole, når din 95 
søster skal på hospitalet. Men der skal også være tillid til, at velfærdsstaten er der om fem år og om ti år. Når 
din søn skal færdiggøre sin uddannelse, og når du får dit første barnebarn. 
 
Det ansete økonomiske magasin The Economist kom forleden på gaden med et forsidebillede af en viking og en 
længere artikel om Danmark, Sverige, Norge og Finland. I forhold til mange andre steder i verden har vi i 100 
Norden klaret os relativt godt igennem krisen på grund af vores velfærdsmodeller, konkluderer magasinet. 
 
»Den største lære fra de nordiske lande er ikke ideologisk, snarere praktisk. Staten er ikke populær, fordi den 
er stor, men fordi den virker«, skriver The Economist. 
 105 
Jeg kunne ikke være mere enig. Vores velfærdssamfund er - trods vores udfordringer - en stor styrke, som vi 
skal værne om. 
 
Mange danskere er blevet hårdt ramt af krisen, men netop på grund af vores velfærdsmodel er vi sluppet 
bedre igennem uvejret end lande som Grækenland, Spanien og Italien. Men samtidig skal vi altid se den 110 
offentlige sektor som et redskab til at sikre løsninger, der virker, frem for en ideologisk kampplads. 
 
For regeringen er det ikke noget mål i sig selv, at den offentlige sektor skal have en bestemt størrelse. Vi har et 
mål om, at den skal virke. Vi har et mål om, at den skal være en styrke for virksomheder og borgere, ikke en 
klods om benet på vækst og velstand i fremtiden. 115 
 
Det betyder, at vi hele tiden skal forme den offentlige sektor efter tiden og den verden, vi lever i. Vi er nødt til 
konstant at se på, om offentlige ydelser og systemer skal indrettes anderledes. Udfordringer er der nok af. 
Ingen tvivl om det. TV-avisen bragte for nylig en opgørelse over antallet af danskere i arbejde set i forhold til 
antallet af danskere på passiv forsørgelse. 120 
 
I 2009 var der 59 ud af landets 98 kommuner, hvor flere borgere var i job end på forsørgelse. Det tal er nu 
faldet til blot 3 kommuner. I hele 95 ud af landets 98 kommuner er der nu flest, som nu skal forsørges. 
Selvfølgelig giver det panderynker rundt om på rådhusene i Danmark. 
 125 
Hvordan skal budgetterne nu nå sammen, hvis man gerne vil give den samme service til borgerne? Det er en 
udfordring. 
 
Regeringen lancerer i foråret en omfattende dagsorden for modernisering af den offentlige sektor, så vi kan 
forbedre servicen med brug af ny teknologi og ved at gentænke arbejdsgange. Vi skal også blive endnu bedre til 130 
at arbejde sammen på tværs af den offentlige og private sektor. 
 
Men politisk lederskab er også at have modet til at gøre op med velerhvervede privilegier. 
 
I DEN KOMMENDE tid vil regeringen præsentere en reform af SU og kontanthjælpen. Det bliver ikke 135 
nødvendigvis lette øvelser at gennemføre, for reformerne skal være med til at skaffe finansiering til at sikre 
velfærdssamfundet på sigt. Men ligesom virksomhederne de seneste år har brugt krisen til at omstille sig og 
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indrette sig efter vilkårene, skal vi i den offentlige sektor indrette os bedre. Reformerne af SU og kontanthjælp 
vil både forbedre systemerne, men også sikre, at vi f. eks. hurtigere får de unge gennem uddannelserne. 
 140 
I Finansministeriet arbejder vi på en opdateret udgave af statens flerårsbudget, det, vi kalder 2020-planen. Den 
viser, hvor mange penge der er at gøre godt med i den offentlige sektor, for at indtægter og udgifter hænger 
sammen. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at budgettet bliver stramt. Men planen viser først og 
fremmest, at økonomien faktisk hænger sammen. 
 145 
Der er penge i kassen til at dække udgifter til alt fra folkepension og sygehuse til byggeri af nye veje og 
jernbanestrækninger. Der er med andre ord realisme og langtidsholdbarhed i dansk økonomi. Det håber jeg 
kan skabe tillid til fremtidens velfærd. 
 
TILLID HOS virksomheder og tillid til velfærd er nøglen for forårets reformer; nøglen til at skabe fundamentet 150 
for nye job. Timingen er den rigtige. Selv om situationen i Europa fortsat er præget af krisen med høj ledighed 
og lav vækst til følge, er det fair at sige, at de seneste måneder har givet anledning til at tro, at problemerne 
med lande, der balancerer på randen af bankerot, og store finanshuse, der går til bunds, i væsentlig grad er 
dæmmet ind. 
 155 
Tilbageslag kan ikke afvises, men alt tyder på, at vi i EU-regi har opbygget de nødvendige værktøjer til at kunne 
håndtere dårlige nyheder selv af en betydelig kaliber. 
 
Det er ingen let vej, regeringen har valgt. Kun troværdige og holdbare løsninger virker. Lette løsninger bliver 
gennemskuet og skaber i sidste ende kun større bekymring og nervøsitet for fremtiden. Realisme er vejen - den 160 
eneste vej - til at skabe tillid. Og tillid er lig med nye job. 
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Jeg tror på konkurrencestaten 
 
Det trætter mig, at vi fremstilles som en uambitiøs bogholderregering, der er gået i panik. Sagen er, at vi 
reformerer, fordi det er vejen til et bedre samfund. Jeg tror på konkurrencestaten som den moderne 
velfærdsstat, hvor vi i stedet for at fokusere på overførselsindkomster gør noget meget smukkere: hjælper 5 
den enkelte til at blive selvforsørgende, siger finansminister Bjarne Corydon (S). 
 
PER MICHAEL JESPERSEN, LISE SCHOU NØRGAARD OG AMALIE KESTLER 
 
Der er en masse mennesker, som i disse år kører frem med en regulær forfaldsmyte om regeringens 10 
projekt. Synspunktet er, at regeringen drives af en frygt for de globale markedskræfters rasen, og at vi i 
panik forsøger at redde, hvad der reddes kan, samtidig med at vi afvikler store dele af velfærdsstaten. 
Denne myte om en uambitiøs bogholderregering, der underkaster sig markedskræfterne, tager jeg markant 
afstand fra. Sandheden er, at vi er i fuld gang med en voldsom, positiv dagsorden, der handler om at styrke 
og modernisere velfærdsstaten, og at resultatet af den forandring vil være et langt bedre samfund end det, 15 
vi har i dag«.  
 
Sådan lyder det fra den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon i et interview, som gennemføres 
få dage efter, at han har holdt et oplæg på Grundtvigs Højskole under overskriften: ' Fra velfærdsstat til 
konkurrencestat'. Her har han argumenteret for, at forskeren Ove Kaj Pedersens begreb ' 20 
konkurrencestaten', hvor man trimmer velfærdsstaten i lyset af den globale konkurrence, ikke er en 
afvikling, men en videreudvikling af velfærdsstaten. »Jeg tror på konkurrencestaten som den moderne 
velfærdsstat«, siger Bjarne Corydon. 
 
Men jeres reformer af kontanthjælp, dagpenge, SU, nedskæringer i det offentlige forbrug og skattelettelser 25 
til erhvervslivet er da drevet af økonomiske nødvendigheder mere end af lysten til at udbygge 
velfærdsstaten, ikke?  
 
»Naturligvis er vi som samfund sat under et pres. Men vores reformer handler kun delvis om økonomiske 
nødvendigheder skabt af globaliseringen og krisen. Vi gennemfører reformerne, fordi vi mener, at det er 30 
vejen til et bedre samfund. Mette Frederiksen har modigt sagt, at de reformer, hun har gennemført af 
kontanthjælp og fleksjob, ville hun også gå ind for, hvis ikke der var økonomisk krise. Dette udsagn sætter 
sagen på spidsen på en god og markant måde. Selvfølgelig er der er et pres udefra - økonomiske realiteter, 
underskud på de offentlige finanser, globalisering osv. - men det er ikke kun det. Derfor er reformkursen og 
konkurrencestaten ikke bare et konjunkturfænomen, som betyder, at vi kan vi komme tilbage til den gamle 35 
velfærdsstat, når krisen er overstået. Reformkursen og konkurrencestaten er kommet for at blive«. 
 
Andet end kontanthjælp  
Ifølge Bjarne Corydon har man i for mange år sat lighedstegn mellem en god velfærdsstat og generøse 
overførselsindkomster. 40 
 
»Jeg er vokset op i den del af befolkningen, som har haft stor gavn af velfærdsstatens 
overførselsindkomster. Jeg kan nærmest fysisk huske, hvad børnepenge, efterløn og dagpenge betød i de 
konkrete liv for de mennesker, jeg har kendt. Men overførselsindkomster er jo ikke noget mål, det er 
lappeløsninger. Jeg har ikke et sekund været i tvivl om, at det hele vejen igennem var kompensation for 45 
noget, som man ikke lykkedes med at rette op på. At man erstattede grundlæggende problemer med 
overførselsindkomster, ændrer jo ikke på, at der lå problemer og uligheder neden under det, som er langt 
mere fundamentale«.  
 



 BILAG 5 

 2 

Hvad skal man så?  50 
 
»Set fra det enkelte menneskes synspunkt er der noget uendeligt meget smukkere i at have et samfund, 
der effektivt hjælper dig med at blive selvforsørgende og udvikle din tilværelse på den måde, som du selv 
vælger, end at have et samfund, der beskytter dig imod konsekvenserne af, at du aldrig erhvervede den 
evne«.  55 
 
Borgerlige debattører har i årevis sagt, at velfærdsstaten er løbet løbsk og har fostret en slavementalitet. 
Siger du nu, at de hele tiden har haft ret?  
 
»Nej. Tværtimod. Jeg siger, at den klassiske velfærdsstat reagerede på nogle relevante problemer, som vi 60 
stadig har, men det gjorde den jo altid i mangel af bedre. Folk får dagpenge, fordi de ikke har et job. Folk får 
kontanthjælp, fordi de aldrig er kommet ind på arbejdsmarkedet. Det er sådan, hele vores system for 
overførselsindkomster er lavet. Men det ville da være langt bedre, hvis man kan forsørge sig selv. Den 
bedste og mest varige form for lighed, vi kan have i et samfund, grundlægges ved, at den brede masse af 
mennesker er i stand til at tjene en høj løn i kraft af deres kundskaber«.  65 
 
Så I vil svække adgangen til overførselsindkomster i en tid, hvor arbejdsløsheden er høj?  
 
»Nej. Det har altid været en socialdemokratisk kerneværdi at løfte folk op til det punkt, hvor de ikke lider 
social nød under indkomstbortfald ved sociale begivenheder og armod. Men det har aldrig været et mål for 70 
vores parti, at så stoppede vi der. Det er ikke sådan, at vi nu har fået indført efterløn, pension og dagpenge, 
og så er vi færdige med vores projekt og kan sige: ' Det var det!'. Sådan er det jo ikke. Både venstre-og 
højrefløjen kunne godt tænke sig, at det var det, Socialdemokraterne mente. Men de tager fejl. Vi er langt 
mere ambitiøse på velfærdsstatens vegne, og det er det, vi viser med reformkursen i disse år«.  
 75 
Hvad er målet?  
 
»Det progressive synspunkt er, at vi som fællesskab skal investere i mennesker i stedet for at overlade det 
hele til markedet. Børnene skal lære det, de skal i skolen. De uddannelser, der retter sig mod unge i 
Danmark, skal slå de uddannelser, man kan få i udlandet. Vi skal sikre, at det offentlige sundhedssystem er i 80 
international topklasse - også omkostningseffektivt. Pointen er, at hvis man skal sikre opbakning til 
velfærdsstaten, må man fokusere på kvaliteten af de offentlige serviceydelser frem for at fokusere på 
overførselsindkomster. Det er en vigtig del af vores projekt«. 
 
Manglende opbakning 85 
Hvis Socialdemokraternes politiske projekt er overbevisende, er det gået hen over hovedet på 
befolkningen. Den folkelige begejstring findes ikke. Og vælgerne er på vild flugt fra regeringen og 
Socialdemokraterne over mod Venstre og Dansk Folkeparti. Ikke mindst arbejderne. 
 
Hvor er den folkelige opbakning til jeres kurs?  90 
 
»Det er naturligvis en udfordring at sikre opbakning til den reformkurs og de store forandringer, vi forsøger 
at sætte i gang. Men det kan jo ikke ske med afsæt i en fast klassebase som ' arbejderklassen'. Der er ingen 
partier, der kan bygge på en fast klasse længere, folk er langt mere selvstændige i deres holdninger, det gør 
det sværere at være politiker«.  95 
 
Men igen: Kritikken fra mange går på, at Socialdemokraterne har lukket sig inde blandt regnedrengene i 
Finansministeriet, og at man fuldstændig har kappet forbindelsen til almindelige vælgere derude. Er det ikke 
en uheldig følgevirkning af reformkursen?  
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»Nu siger jeg noget, som ikke er ment som en undskyldning. Men se lige omkring i hele Europa. Overalt har 100 
socialdemokratierne problemer med at skabe folkelig opbakning. Det handler jo om megatrends. Vi taler 
om samfund, som er inde i en transitionsfase i kraft af de forandringer, som kommer udefra: globalisering, 
finanskrise, social differentiering. Men vi vil hellere end gerne slås for at skabe den folkelige opbakning. 
Ikke mindst med mennesker til højre«. 
 105 
Forskel på højre og venstre vokser 
Men netop forholdet til de borgerlige har været regeringens akilleshæl. I Politiken har fremtrædende 
borgerlige udtalt, at »regeringen danser til de borgerliges musik«, og Cepos' økonom Mads Lundby Hansen 
har udtalt: »Regeringens politik er en gave til fremtidens borgerlige regeringer. Jeg kan ikke se, at man kan 
give en større hjælp til en kommende borgerlig regering end det, S-R-SF-regeringen gennemfører lige nu«. 110 
 
Den slags udtalelser må da gøre ondt på en socialdemokrat?  
 
»Det er jo drilleri, og man skal altid se på, hvilken interesse debattører har i at udtale noget. I politik er der 
altid perioder, hvor forskelle snævrer sig ind, og hvor de bliver større igen. Min fornemmelse er, at vi er på 115 
vej ind i en periode, hvor forskellene udvider sig. Se dog på partier til højre - LA, V, K og DF. Jeg oplever, at 
dem, der står til højre, bevæger sig endnu mere til højre«.  
 
Men skyldes det ikke, at Socialdemokraterne har overtaget VK-regeringens økonomiske politik og 
dagsordener og dermed presset de borgerlige længere til højre?  120 
 
»Nej, pointen er, at vi reagerer forskelligt på overgangen fra den klassiske velfærdsstat til 
konkurrencestaten. Hvor vi insisterer på fællesskabet og på at investere i mennesker, er der stadig flere 
borgerlige, der mener, at fællesskabet er en del af problemet og ikke løsningen, når vi presses af 
globaliseringen«.  125 
 
Det vil da være torskedumt af de borgerlige at forlade midten, Fogh brugte mange år og kræfter på at gøre 
Venstre til det nye store folkeparti?  
 
»Nogle gange er politikere bedre end deres rygte, og nogle gange lader de sig drive af, hvad de mener. Og 130 
det, tror jeg, sker i forbindelse med konkurrencestaten. Det lykkedes de borgerlige at regere ti år som 
tilsyneladende forsvarere af velfærdsstaten. Henrik Sass Larsen sagde, at de havde vundet rollen som 
pedeller i velfærdssamfundet, men at det aldrig kunne blive til mere. Det havde han ret i. Det lykkedes jo 
med kommunikationsrevolutionen for Fogh & Co., men de tog aldrig det politiske indhold til sig. Hvis du ser 
tilbage på de ti år, vil den udbredte opfattelse være, at det var ti spildte år i forhold til at løse den opgave, 135 
som virkeligheden beskriver. Vi har stillet os i midten af det hele. Vi vil skabe et moderne 
velfærdssamfund«. 
 
S ligger på midten 
Bjarne Corydon røg ud i intern kritik, da han for et stykke tid siden til magasinet Ræson udtalte, at 140 
Socialdemokraterne ikke er et venstrefløjsparti, men et midterparti. 
 
Er der ikke kun hvide striber og døde fluer på midten af vejbanen, som Svend Auken sagde?  
 
»Socialdemokratiet er jo ikke et midterparti, som vi normalt omtaler dem i Danmark. Socialdemokraterne 145 
har værdier, som er fuldstændig forankret til venstre for midten. Men at stille sig på midten er jo at stille sig 
det sted, hvor man har en bærende tanke om, hvor det her samfund skal bevæge sig hen. Det kan andre så 
forholde sig til. Midten er det sted, hvor man forener svære hensyn, og hvor helheden tages i betragtning. 
Her har Socialdemokratiet altid stået. De andre har forholdt sig til os«.  
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Hvad er det, de andre skal forholde sig til? Hvad er jeres projekt - hvis du har et skud i bøssen?  150 
 
»Det handler om økonomisk stabilisering og vækst. Og så handler det om at skabe lighed på en moderne 
måde. Vi skal have løftet de 15-20 procent, som er mest udfordrede, men mindst lige så vigtigt er det, at vi 
arbejder med, at den brede del af befolkningen flytter sig fremad i forhold til deres forældre og i forhold til 
at få mere ud af det, man er født med. Social mobilitet. Danmark skal være det land, hvor alle - bredt - får 155 
maksimalt ud af det, som de er født med. Det kræver, at man passer på hinanden, når det går galt - 
dagpenge, kontanthjælp, folkepension. Men i endnu højere grad kræver det, at man får lært folk det, som 
de skal kunne. Og at man har en moderne måde at hjælpe dem på, hvis det går galt. Alle skal frem. Vel skal 
vi så«.  


