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Abstract 
This thesis examines if Denmark’s reputation is negatively affected by the Danish 

government’s actions during the refugee crisis. Due to an increase in refugees fleeing from 

war and conflict, the Danish government has taken several initiatives in order to handle the 

expected pressure the refugees will have on Denmark. Most of the initiatives have caused 

international media to criticise the Danish government, which in turn has sparked a debate in 

Danish media on the negative effect it will have on Denmark’s reputation, leading us to the 

following problem statement: How has the Danish government’s handling of the refugee 

crisis affected Denmark’s reputation on the English market? 

The thesis investigates how Denmark is portrayed in the English newspapers with agenda-

setting and nation branding theory in mind. Through a content analysis of the English media 

we found, on first level of agenda-setting, that there are 680 articles written about the Danish 

government’s actions during the time period August 1, 2015 – March 25, 2016. However, 

media coverage of the English, German and Swedish governments’ handling of the refugee 

crisis exceeds that of the Danish government. Further, Denmark is in fact not the only focus 

of most articles as Denmark is mentioned as a subordinate clause. On second level of agenda-

setting the tone in the articles is generally neutral, but articles solely about Denmark is 

substantially more negative. On the third level of agenda-setting 13% of all articles compare 

the Danish government’s actions to how Germans treated the Jews during World War II. 

However, there is no trace of agenda-setting effects in our conducted focus groups with 

English citizens. There is a tendency that the participants have not heard about the Danish 

government’s initiatives and still have a generally positive image of Denmark. This leads us 

to the conclusion that Denmark has a generally positive reputation in England. Consequently, 

we decided to do an additional content analysis of the Danish media coverage on Denmark’s 

reputation in order to figure out if the media coverage is simply media hype, since there were 

no signs that the Danish reputation was affected in our focus groups. 59,5% of this coverage 

relies on international media sources criticizing the Danish government. There are clear 

intermedia agenda-setting effects in play between the Danish and international media agendas 

and especially two sources, an article in The Washington Post and a caricature in The 

Guardian, gained a lot of media coverage in Denmark. Additionally, many Danish articles are 

copied and reprinted in other Danish newspapers reinforcing a very uniform picture that 

Denmark’s reputation is negatively effected. 
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Politics play a huge role in the Danish media coverage on Denmark’s image with 83% of the 

articles mentioning politicians, quotes from politicians or bill proposals. We argue that there 

is political agenda-building in play as politicians fit quotes to the news theme in the media in 

order to build the agenda around the specific politician’s values and beliefs.  

Lastly, as the media coverage is mostly portraying that the Danish reputation has been 

effected negatively, we end our thesis with a discussion on media hype and the power of 

opinion leaders in the media. There is a discrepancy between the Danish media coverage and 

the reality; that the English citizens have in fact not changed the image they have of 

Denmark. 

The Danish media coverage is mostly building their claims on opinion leaders’ statements, 

however, the claims are based purely on the opinion leaders own personal opinion and often 

with no further documentation. Further, the positive stories about Denmark seems to be 

forgotten in the debate, only focusing on the negative stories that are being told at the 

moment. 

The final conclusion to the problem statement is that Denmark’s reputation is not harmed by 

the Danish government’s actions on the English marked. Further, there are no visible 

consequences of the new immigration policies on an opinion leader level yet. However, as we 

come to learn, nation brands consist of the stories that are told about the nation. If the story is 

repeated the chances are it will stick, thus making it possible that the Danish government’s 

new policy might influence the reputation in the long run. 
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Kapitel 1 
Introduktion 

 

I kapitel et forekommer en introduktion til problemfeltet samt en redegørelse for teori, 

metode og den foreløbige afgrænsning. For at klarlægge baggrunden for specialet og vores 

case, den danske regerings håndtering af flygtningekrisen, vil kapitel et også udgøre en case 

præsentation, som giver et overblik over de største begivenheder i den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen, samt et indblik i Danmarks omdømme inden flygtningekrisen. 
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1.0 Indledning 
Antallet af flygtninge fra krigsramte lande er i 2014 og 2015 nået et niveau ikke set siden 

flygtningestrømmen under Anden Verdenskrig (UNHCR, 2015, Tidslinje, u.å.). Det forudses 

yderligere, at antallet af flygtninge forsat vil stige i 2016 (UNHCR, 2015). 

Flygtningekrisen påvirker også Danmark, og i forsøget på at håndtere flygtningekrisen har 

den danske regering foretaget et antal tiltag, såsom ”skræmmekampagnen” i Libanons aviser, 

den omstridte ”smykkelov”, strengere familiesammenføringsregler m.m. (Damkjær, 2015; 

Karker, 2016A; Dandanell, 2015). Tiltagene har skabt røre i store udenlandske medier, som 

The Independent, Al-Jazeera, The Washington Post, The New York Times, BBC, australske 

Daily Telegraph og Die Spiegel. En artikel i den amerikanske avis, The Washington Post, og 

en kontroversiel karikatur i The Guardian har især fået opmærksomhed i det danske 

mediebillede. The Washington Post sammenligner ”smykkeloven” med nazisme i et citat, der 

efterfølgende er blevet refereret til i flere internationale, såvel som nationale aviser: ”The 

idea of seizing jewelry from people who are fleeing has a particularly bitter connotation in 

Europe, where the Nazis confiscated large amounts of gold and other valuables from Jews 

and others” (Noack, 2015). I samme stil udgiver den engelske avis, The Guardian, en 

karikatur af den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, iklædt en nazi-uniform 

omgivet af danske varemærker (Bell, 2016). Udover at karikaturen skabte stor debat i 

Danmark (Ritz, 2016; Jørgenssen, 2016; Elberth, 2016), fangede den yderligere vores 

opmærksomhed for og interesse i at undersøge Danmarks omdømme i forbindelse med den 

danske regerings håndtering af flygtningekrisen. 

 

Den internationale kritik startede en national debat i Danmark om, hvorvidt Danmarks 

omdømme har taget skade efter den danske regerings tiltag. Mette Gjerskov (A) udtaler, at da 

karikaturen blev udgivet var Danmarks omdømme i ”frit fald” (Bæksgaard & Gram, 2016). 

Mads Mordhorst, lektor og forsker inden for nation branding på Copenhagen Business 

School, bakker op om Gjerskovs bekymring og udtaler at ”[d]et er den gode fortælling, som 

vi hidtil har solgt masser af varer på. Men nu er der en alternativ og dårlig fortælling om os, 

som kan få både politiske og økonomiske konsekvenser” (Kongstad & Plougsgaard, 2016). 

Forhenværende udenrigsminister fra Radikale Venstre, Martin Lindegaard, udtaler også: ”Jeg 

er dybt, dybt bekymret for, hvor det her efterlader Danmarks renommé.” (Nissen & Damkjær, 

2015). Disse udtalelser et blot et uddrag af den seneste tids publiceringer i diverse danske 

medier. Der florerer ligeledes citater, der er stærkt imod at den danske regerings håndtering 
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af flygtningekrisen kan have negativ effekt på Danmarks omdømme. Troels Troelsen, lektor 

ved Copenhagen Business School med fokus på landes omdømme, udtaler: ”Det er ikke pæne 

ord, i hvert fald ikke i toneangivende aviser og blandt fremtrædende meningsdannere. Men 

på den lange bane har det ingen betydning for, hvordan vores land bliver opfattet i resten af 

verden” (Lynard, 2015). Derimod er der stadig i 55% af artiklerne argumenteret for, at 

Danmarks omdømme har taget skade. Så hvor dybt stikker debatten om Danmarks omdømme 

egentlig? Er omdømmet konkret påvirket eller er der blot tale om en medieskabt krise 

iscenesat af de danske medier? Grundet vores nysgerrighed i debatten om hvorvidt Danmarks 

omdømme egentlig er skadet eller om der blot er tale om en medieskabt krise iscenesat af de 

danske medier, leder det os til følgende problemformulering: 

 

1.1 Problemformulering 

Hvordan har den danske regerings håndtering af flygtningekrisen påvirket Danmarks 

omdømme på det engelske marked? 

 

På baggrund af opmærksomheden, som den engelske karikatur af den danske statsminister, 

Lars Løkke Rasmussen, har fået i de danske medier, finder vi det interessant at undersøge 

Danmarks omdømme netop på det engelske marked, hos den engelske befolkning, som 

karikaturen var målrettet til. Ifølge McCombs (2014) har medierne en betydelig indflydelse 

på befolkningens agenda, således kan mediedækningen om Danmark påvirke, hvordan den 

engelske befolkning opfatter Danmark. Medierne har yderligere magten til at fremstille 

historien som de vil (Shoemaker & Reese, 1996), hvilket kan have konsekvenser for hvorvidt 

Danmarks omdømme opfattes positivt eller negativt. Et stærkt differentieret nation brand er 

med til at give en konkurrencemæssig fordel for landet (Anholt, 2007), hvilket understreger 

vigtigheden af at vedligeholde landets omdømme. Nationens omdømme er specielt påvirket 

af turistorganisationer, værende de interessenter med den kraftigste stemme i 

kommunikationen om nationens brand (Anholt, 2007). Derfor finder vi det relevant at tage 

netop turisme som perspektiv på specialet. Yderligere er England et af VisitDenmarks fem 

hovedmarkeder, som de forventer en stigning på i løbet af året (VisitDenmark, 2015). Det vil 

derfor være interessant at se om det danske omdømme efter den danske regerings håndtering 

af flygtningekrisen har påvirket den engelske borgers rejsemønster. 
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De følgende underspørgsmål er fremsat for at afgrænse problemformuleringen: 

1. Hvordan fremstilles Danmark i de engelske aviser? 

2. Hvordan har de engelske aviser påvirket den engelske borgers opfattelse af Danmark? 

3. Hvordan er de engelske medier med til at sætte de danske mediers agenda? 

4. Hvilken rolle spiller de danske medier i opfattelsen af Danmarks omdømme på det 

danske marked? 

 

1.2 Metode 

Metodisk har vi valgt at undersøge vores problemformulering ud fra empiriske studier, hvor 

data er indhentet gennem indholdsanalyser og fokusgruppeinterviews.  

For at besvare underspørgsmål et, foretager vi en indholdsanalyse på det engelske marked for 

at få indblik i, hvordan de engelske medier omtaler Danmark. Ved brug af agenda-setting-

teori, undersøger vi hvilken påvirkning de engelske medier har på den engelske befolkning. 

Vi foretager derfor også to fokusgruppeinterviews i London, for at se om agenda-setting-

effekterne er nået den engelske befolkning. Igennem fokusgrupper ønsker vi at få indblik i, 

hvordan den engelske borger ser det danske brand, samt om deres rejsevaner er påvirket af 

den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. Ud fra fokusgruppeinterviews er det 

muligt at opnå dybdegående kendskab til personers meninger og holdninger (Damgaard, 

2016). Samtidig kan fokusgruppeinterviews give en indikation af, hvordan emnet behandles 

på gruppeniveau, hvilket har relevans, da vi undersøger påvirkningen på den engelske borger. 

Fokusgrupperne vil derfor have til formål at undersøge underspørgsmål to. 

Afslutningsvis undersøger vi, hvordan de engelske medier er med til at påvirke det danske 

mediebillede, ved at foretage endnu en indholdsanalyse, nu på det danske marked. 

Underspørgsmål tre vil blive besvaret herigennem. 

 

1.3 Teori 

For at realisere specialets formål vælger vi at tage udgangspunkt i to primære teoretiske 

perspektiver for at klargøre og vurdere omfanget af hvorledes den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen har påvirket Danmarks omdømme. De to teoretiske 

perspektiver er agenda-setting og nation branding. Vi har valgt at anvende agenda-setting 

som teorifelt, da vi hovedsageligt beskæftiger os med medier, deres håndtering af nyheder og 

hvordan de påvirker befolkningens agenda. Der tages udgangspunkt i Carroll & McCombs 
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(2003) definition af agenda-setting og dens tre forskellige niveauer, for at opnå en forståelse 

for linket mellem mediernes agenda og befolkningens agenda. Derudover anvender vi 

hovedsageligt Lopez-Escobar, Llamas, McCombs & Lennons (1998) teori om intermedia 

agenda-setting til at skabe forståelse af, hvordan medier påvirker andre mediers agenda.  

I analysen af Danmarks brand tager vi udgangspunkt i Anholt (2007) og Dinnies (2008) 

nation branding-teori. Til besvarelsen af underspørgsmål et og to bruger vi agenda-setting og 

nation branding-teori som supplement til hinanden. 

Vi benytter os yderligere af media hype og politisk agenda-building-teori, for at kunne 

sammenligne data indsamlet om det engelske marked med det danske medielandskab. Media 

hype og politisk agenda-building-teori bliver således anvendt til besvarelse af 

underspørgsmål tre og fire. 

 

1.4 Afgrænsning 

Analysen og diskussionen vil behandle hvorvidt Danmarks omdømme er blevet påvirket eller 

ej og hvilken rolle den engelske og danske mediedækning spiller i dette. Vi har derfor 

foretaget nogle naturlige teoretiske fravalg. Blandt andet vælger vi at afgrænse os fra 

krisekommunikation, da det ligger uden for rammerne for vores problemformulering at skulle 

lave en kriseresponsstrategi for VisitDenmark eller andre interessenter involveret i det danske 

brand. Denne beslutning bunder blandt andet i nation branding-teori, som forudsætter, at det 

ikke er muligt at ændre et lands omdømme gennem PR og marketing kampagner (Anholt, 

2007), samt at vores interesse udelukkende ligger i om Danmarks omdømme er påvirket og i 

så fald hvordan. 

 

Empirisk afgrænser vi os til udelukkende at undersøge omdømmet på det engelske marked. 

Som allerede påpeget er denne beslutning taget på baggrund af to faktorer: 1) at karikaturen 

af Lars Løkke Rasmussen i The Guardian skabte stor debat i Danmark, hvorfor vi finder det 

interessant at undersøge, hvordan karikaturen påvirkede dens målgruppe, den engelske 

befolkning, og 2) at VisitDenmark har England som hovedmarked, et marked de forventer 

har gode muligheder for fremtidig vækst (VisitDenmark, 2015).  

Vi er bevidste om, at et nation brand er subjektivt, hvorfor Danmarks omdømme kan være 

forskelligt fra marked til marked. Undersøgte vi derfor markeder, eksempelvis Libanon, der 

er hårdt ramt af flygtninge og yderligere påvirket af de danske ”skræmmekampagner”, vil det  



 Side 12 af 137 Kapitel	
1

Kapitel	
2

Kapitel	
3

Kapitel	
4

Kapitel	
5

Kapitel	
6

danske omdømmet sandsynligvis være anderledes end hvad vi finder på det engelske marked. 

Shoemaker & Reese (1996) og Anholt (2007) argumenterer, at hvis et individ føler at en 

nation har angrebet individets personlige holdning, religion, race etc. kan der ske en 

øjeblikkelig ændring i holdningen til den pågældende nation. Her kan konkret henvises til 

Muhammedtegningerne i 2005, hvor Danmarks omdømme ikke led skade i Europa, men 

derimod i muslimske lande (Anholt, 2007). Det er ikke vores formål at opnå et 

generaliserende resultat, men derimod en dybdegående indsigt i de tendenser et specifikt 

lands mediedækning kan have på Danmarks omdømme, hvorfor vi har valgt af afgrænse os til 

det engelske marked. Vi vælger yderligere at tage udgangspunkt i turisme, eftersom 

turistorganisationer har den højeste stemme i udformningen af nationens brand (Anholt, 

2007). Derudover argumenterer Anholt (2007) at individers decision-making process i 

forbindelse med valg af rejsedestination lettes hvis nationen har et positiv omdømme.  

 

I forhold til mængden af indsamlet empiri, vælger vi at fokusere på perioden 1. august 2015 

til 25. marts 2016. Periodevalget grunder i at den danske regerings første tiltag for at håndtere 

flygtningestrømmen var i starten af august 2015 (Dandanell, 2015; Straksindgreb på 

asylområdet, 2015). Yderligere var det også i august at engelske, såvel som danske medier, 

begyndte at skrive om flygtningekrisen og det danske omdømme. Slutdatoen er fastsat til 25. 

marts 2016, hvor vi påbegyndte indsamlingen af data fra de to databaser, Factiva og 

Infomedia. Vi har ydermere valgt at afgrænse os til kun at analysere nyhedsartikler fra 

online- og papiraviser. Denne beslutning bunder i de databaser, Factiva og Infomedia, som vi 

har benyttet, da de udelukkende har data i form af nyhedsartikler fra online- og papiraviser. 

Det betyder derfor, at vi ikke beskæftiger os med andre kommunikationskanaler, såsom tv-

kanaler og sociale medier. 

 

Metodisk afgrænser vi os til to indholdsanalyser og to fokusgruppeinterviews, idet vi mener 

at, de to metoder vil give et fyldestgørende svar på vores problemstilling. Således har vi 

fravalgt metoder, som spørgeskemaundersøgelse, da vi ikke mener det ligger inden for vores 

videnskabsteoretiske tilgang og ikke tager højde for, hvordan nationers omdømme er socialt 

konstrueret. Vores valg af metoder, vil blive uddybet yderligere i metodeafsnittet. 
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1.5 Fremgangsmåde 

Specialet er opdelt i seks kapitler, som udgør en metodisk og teoretisk del, samt en 

analyserende og diskuterende del. 

Kapitel 1 –  I kapitel et forekommer en introduktion til problemfeltet samt en redegørelse for 

teori, metode og den foreløbige afgrænsning. For at klarlægge baggrunden for specialet og 

vores case, den danske regerings håndtering af flygtningekrisen, vil kapitel et også udgøre en 

case præsentation, som giver et overblik over de største begivenheder i den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen, samt et indblik i Danmarks omdømme inden flygtningekrisen. 

Kapitel 2 – Kapitel to præsenterer vores videnskabsteoretiske tilgang til specialet, samt vores 

metodiske undersøgelsesform. I dette kapitel vil der redegøres for vores tilrettelæggelse af 

indholdsanalyser og fokusgruppeinterviews. Ligeledes vil vi i dette kapitel argumentere for 

validiteten og reliabiliteten af vores metode og hvordan vi griber specialet an metodekritisk. 

Kapitel 3 – I kapitel tre redegør vi for det teoretiske grundlag i specialet. Først og fremmest 

belyses nation branding, for at give et indblik i, hvordan opbyggelsen og vedligeholdelsen af 

nation brands fungerer. Dernæst berøres agenda-setting-teori, for at forstå mediernes 

påvirkning på befolkningen, samt intermedia agenda-setting-teori for at forstå, hvordan 

medierne påvirker andre medier. I forlængelse heraf belyses teoriområdet media-hype for at 

forstå hvilke faktorer, der spiller ind i nyhedsudvælgelse og framing. Det vil lede os videre til 

en redegørelse af politisk agenda-building, som bakker op om og udbygger media hype-

teorien. Kapitel tre vil således skabe vores teoriramme for både analyse og diskussion og 

afslutningsvis komme omkring kildekritik. 

Kapitel 4 - Ud fra den teoretiske ramme vil kapitel fire udgøre den analytiske del af specialet. 

Vores analyse er inddelt i tre dele, der hver især bunder i den indsamlede data. Del et vil have 

indholdsanalysen af det engelske medielandskab som omdrejningspunkt og det belyses ud fra 

vores hovedteoretiske områder agenda-setting og nation branding. Ligeledes vil del to blive 

analyseret ud fra agenda-setting og nation branding, men med udgangspunkt i den 

indsamlede data fra vores to fokusgruppeinterviews. Del tre vil analysere den data, vi 

indsamler i en indholdsanalyse af det danske marked. Denne del af analysen vil teoretisk tage 

udgangspunkt i intermedia agenda-setting og berøre politisk agenda-building. Samtidig vil 

sidste del af analysen skabe grundlag for diskussion. 

Kapitel 5 – Konklusionerne fra kapitel fire vil blive taget op til diskussion i forhold til media 

hype, politisk agenda-building og meningsdannerteori. 

Kapitel 6 – Ud fra ovenstående vil kapitel seks konkludere på analysens resultater og 
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diskussionens pointer i forhold til problemformuleringen og de underspørgsmål, der er blevet 

opstillet. Der vil yderligere blive perspektiveret til, hvilke retninger fremtidig forskning 

kunne gå i.  

Der vil i forlængelse af kapitel 6 fremgå specialets litteraturliste og bilag. 

 

2.0 Case præsentation 
Den første del af 2015 var præget af et stigende antal af flygtninge fra krigsramte lande, som 

strømmede mod Europas grænser. Især de sydligste lande var hårdt ramt, men 

flygtningestrømmen begyndte også at sprede sig op igennem resten af Europa (UNHCR, 

2015). Juli 2015 satte ny rekord for antal flygtninge ankommet til Europa siden Anden 

Verdenskrig og sidenhen er flygtningestrømmen blevet tegnet som ”Flygtningekrisen” i 

medierne (Tidslinje, u.å.; Associated Press, 2015). I sommeren og efteråret 2015 udvikler 

flygtningekrisen sig til en humanitær katastrofe i Grækenland og andre sydeuropæiske lande 

(Tidslinje, u.å.), med en stigning på 83 % af flygtninge og migranter, som krydser 

Middelhavet, sammenlignet med januar 2015. (UNHCR, 2015). Tallet for personer, der i 

forsøget på at krydse Middelhavet og er druknet er steget proportionelt (UNHCR, 2015). 

Danmark har løbende modtaget flygtninge gennem 2015, men søndag den 6. september 2015 

ankommer den første større gruppe af flygtninge til den danske grænse og Danmark mærker 

for alvor den europæiske flygtningekrise på egen jord (Struck, 2015). Under en uge efter 

opgiver det danske politi at holde status over, hvor mange flygtninge, der har krydset den 

dansk-tyske grænse (Struck, 2015). 

 

Dette afsnit vil omhandle de begivenheder og faktorer, der ligger bag den danske håndtering 

og ligeledes, hvilke begivenheder, der har tiltrukket stor mediedækning og startet 

diskussionen om hvorvidt Danmarks omdømme er skadet eller ej. Efterfølgende vil der 

komme en kort redegørelse for Danmarks brand i forhold til turisme inden flygtningekrisen. 

 

2.1 Tidslinje: Den danske regerings håndtering af flygtningekrisen 2015-2016 

26. august 2015 Den danske regering vedtager og sænker ny sats for 

integrationsydelse (Dandanell, 2015; Straksindgreb på 

asylområdet, 2015). 
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6. september 2015 Den første større registrerede gruppe af flygtninge krydser 

grænsen mellem Danmark og Tyskland med tog og færge. Mange 

af flygtningene løber væk fra politiet, da de ikke vil registreres i 

Danmark (Struck, 2015). 

 

7. september 2015  Annoncer målrettet flygtninge bliver bragt i de libanesiske aviser, 

for at oplyse flygtninge om de nye vedtagelser på 

integrationsfronten (Gormsen, 2015A; Tordrup & Binderup, 

2015). Annoncerne udsendes af den danske regering, men Inger 

Støjberg (V) bliver primært nævnt som afsender (Tordrup & 

Binderup, 2015; Damkjær, 2015). Annoncerne omtales blandt 

andet som en ”skræmmekampagne” og er meget omstridte i 

medier, såvel som på sociale medier (Damkjær, 2015). 

 

7. september 2015 Internationale medier begynder at skrive artikler om Danmark og 

den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. Den 

internationale dækning fortsætter fremadrettet fra start september 

(Taylor, 2015A; Eddy, 2015; Roubanis, 2015) 

 

9. september 2015 Motorvej E45 og E20 i Danmark bliver spærret, da flygtninge 

begynder at gå på motorvejen (Lundberg, 2015). Sidst på aftenen 

giver politiet i Padborg og Rødby de flygtninge, der opholdte sig i 

de områder, lov til at fortsætte videre til Sverige uden at blive 

registeret som asylansøgere i Danmark (Struck, 2015). 

 

9.  september 2015 Flygtningene ankommer med tog eller færge og al togtrafik fra 

Tyskland stoppes. Den danske regering lukker dermed grænsen 

mellem Tyskland og Danmark (Simon, 2015). 

 

17. september 2015 På et pressemøde udtaler den danske statsminister Lars Løkke 

Rasmussen, at Danmark vil tage imod 1.000 flygtninge. Der vil 

samtidig blive allokeret flere ressourcer til nærområderne og den 

europæiske grænsekontrol (Lind, Haslund & Jørgensen, 2016). 
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22. september 2015 EU godkender en ny plan for fordelingen af de mange 

asylansøgerne i EU-lande. Planen inkluderer ikke Danmark, da 

Danmark har forbehold (Justice and Home Affairs Council, u.å.). 

 

23. oktober 2015 Den danske regering præsenterer et udlændigeudspil vedrørende 

familiesammenføring. Udlændingeudspillet vedrører, at der sker 

en inddeling af ansøgere i kategorierne integrationsegnet eller 

potentielt integrationsegnet (Lind, Haslund & Jørgensen, 2016).  

 

13. november 2015  Den danske regering fremlægger asylpakken, tildelt navnet L87, 

der består af 34 punkter til asylstramninger (Karker, 2016A). 

Asylpakken indeholder blandt andet, at der sker en udskydelse af 

familiesammenføring fra et til tre år, at ankomne flygtninge skal 

indlogeres i teltlejre og at asylansøgeres værdigenstande kan 

beslaglægges, hvis de kommer over et vist beløb (Lind, Haslund 

& Jørgensen, 2016). Sidstnævnte er, af internationale medier, 

blevet døbt ”Smykkeloven”, en betegnelse, vi vil benytte os af 

gennem af resten af opgaven. 

 

21. november 2015 Lars Løkke Rasmussen trækker sit løfte tilbage vedrørende de 

1000 flygtninge, han før havde sagt Danmark kunne tage ind 

(Lind, Haslund & Jørgensen, 2016). 

 

18. december 2015 The Washington Post udgiver en artikel om Danmark og de 

danske asylstramninger. Der bliver i artiklen lagt specielt fokus på 

smykkeloven og hvordan ”Denmark wants to seize jewelry and 

cash from refugees” (Noack, 2015). Denne artikel var den første 

af slagsen til at kritisere den danske smykkelov og sammenligne 

loven med, hvordan nazisterne behandlede jøderne under Anden 

Verdenskrig. Efter denne artikel blev udgivet er der i de følgende 

måneder andre internationale medier, der ligeledes skriver om 

Danmark og asylstramningerne (Høher-Larsen, 2016). 
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4. januar 2016 Sverige lukker deres grænse til Danmark. På den svenske side af 

grænsen laves der id-tjek ved alle personer, der rejser ind i landet 

(Kott, 2016). 

 

6. januar 2016 UNHCR (FN’s flygtningeorgan) offentliggør en rapport, hvor de 

kommenterer på de danske asylstramninger og lov L87. 

Kommentarerne omhandler primært de nye regler om 

familiesammenføring og smykkeloven (UNHCR, 2016). 

 

19. januar 2016 ”Frikadellekrigen” har raset over en længere periode og betegner 

debatten om, hvorvidt svinekød skal serveres som en del af 

madordningen i børnehaver, når der er børn, der ikke spiser 

svinekød (Hjort, 2016). Den 19. januar vedtages det, at 

institutioner i Randers skal servere klassisk, dansk mad, hvilket 

derfor indebærer, at der skal være svinekød på menuen. Det 

besluttes samtidig, at der ikke er tvang til at spise madvarer, der er 

imod ens religion og holdninger (Hjort, 2016). 

 

25. januar 2016 Inger Støjberg (V) og Kristian Jensen (V) indkaldes til samråd i 

EUs borgerrettighedsudvalg i Bruxelles. Til mødet skal Støjberg 

og Jensen forsvare og forklare, hvad der ligger bag ved de 

asylstramninger, som den danske regering har fremsat (Høher-

Larsen, 2016). 

 

26. januar 2016 Den danske regerings lovforslag, L87, om asylstramninger 

vedtages (Karker, 2016A). Lovforslaget vedtages med 81 stemmer 

for og 27 stemmer imod (L87 Forslag til lov om ændring af 

udlændingeloven, u.å.). 

 

26. januar 2016 Karikatur af Lars Løkke Rasmussen udgives i den engelske avis, 

The Guardian. Karikaturen viser den danske statsminister iført 

nazi-uniform omgivet af danske varemærker som LEGO, bacon, 

og Carlsbergs slogan, som er ændret til: ”Probably the stupidest 
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political party in the world.” ”Venstre” er yderligere skrevet med 

Carlsbergs karakteristiske skrifttype (Bell, 2016). 

 

2.2 Danmarks omdømme i England 

Lande har på lige fod med virksomheder også brands (Anholt, 2007), og eftersom vi ønsker 

at undersøge, hvordan Danmarks omdømme er påvirket af den danske regerings håndtering af 

flygtningekrisen, vil vi kort redegøre for Danmarks brand inden flygtningekrisen. Idet vi 

afgrænser os til det engelske marked og mere specifik den engelske borger, benytter vi 

VisitDenmarks undersøgelse af det danske brand i England i 2015 (VisitDenmark, 2015). 

Undersøgelsen er baseret på spørgeskema med 1574 englændere.  

 

Englænderne forbinder især Danmark med Bacon, Lego, København og Den Lille Havfrue 

(VisitDenmark, 2015). I lukkede spørgsmål fra VisitDenmark, hvor respondenter skal afgøre 

i hvor stor grad de forbinder Danmark med forskellige ord, forbinder Englænderne specielt 

Danmark med vikinger og kultur & kunst. Ifølge den internationale medievirksomhed, Future 

Brand, har Danmark generelt et stærkt nation brand og lå i 2014-2015 på en 9. plads (Country 

Brand Index, 2015). Future Brand vurderer et brands position ud fra seks parametre; 

awareness, familiarity, associations, preference, consideration og decision/visitation 

(Country Brand Index, 2015). Under associations rangerer Danmark højt i forhold til landets 

”value system”, ”quality of life” og ”made in”. ”Value system” dækker over landets 

miljøstandard, politiske frihed og tolerance. ”Made in” refererer til om landets produkter er 

autentiske, høj kvalitet, unikke og om befolkningen, gerne vil købe produkterne. ”Quality of 

life”, hvor Danmark ligger på en 4. Plads, efter Schweiz, Norge og Sverige, beskriver landets 

velfærdssystem, sikkerhed og hvorvidt respondenterne har lyst til at bo i landet. Danmark 

ligger yderligere på en 9. plads ud af 163 på Good Country Index (The Good Country, u.å.), 

som måler på hvor meget et land bidrager med til omverden. 

På baggrund af ovenstående kan vi argumentere, at der generelt hersker et positivt billede af 

Danmark inden flygtningekrisen. 
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Kapitel 2 
Videnskabsteoretisk tilgang og metode 

 

I dette kapitel vil vi præsentere vores videnskabsteoretiske tilgang til specialet, samt vores 

metodiske undersøgelsesform. Vi vil ligeledes redegøre for vores tilrettelæggelse af 

indholdsanalyser og fokusgruppeinterviews. Slutteligt vil vi argumentere for validiteten og 

reliabiliteten af vores metode og hvordan vi griber specialet an metodekritisk. 
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3.0 Videnskabsteori 
”Sprog og begreber er påvirket af sociale og subjektive elementer, og er ligeledes et resultat 

af individers erkendelse af virkeligheden og af påvirkninger fra virkeligheden selv.” (Larsen, 

2013: 126). 

Ud fra det socialkonstruktivistisk paradigme er erkendelsen af virkeligheden en social 

konstruktion, da alt og alle konstant forhandler om, hvordan virkeligheden skal forstås og 

konstrueres (Nygaard, 2013; Rasborg, 2013). Vi har valgt at betragte dette speciale ud fra et 

socialkonstruktivistisk udgangspunkt og søger at forstå, hvordan virkeligheden konstrueres 

og kontinuerligt rekonstrueres i forhold til Danmarks omdømme og medielandskabet i 

England og Danmark. Vi er bevidste om, at der er en fysisk virkelighed i form af både 

befolkningen og de artikler, der skrives i medierne, men det er den sociale konstruktion af 

Danmarks omdømme og konstruktionerne omkring, vi søger at udforske.  

For at klarlægge vores videnskabsteoretiske synspunkt vil vi nu redegøre for ontologien, 

epistemologien og metodologien i specialet. 

 

3.1 Ontologi 

Under det socialkonstruktivistiske paradigme er der en relativistisk ontologi (Larsen, 2013), 

hvilket betyder, at skabelsen af virkeligheden afhænger af hvilket sprogligt, socialt og 

kulturelt perspektiv, der benyttes. Virkeligheden og betydning skabes ud fra den måde der 

interageres mellem mennesker, og mellem mennesker og ting (Nygaard, 2013).  

Ud fra den socialkonstruktivistiske ontologi skaber vi et indblik i, hvorledes Danmarks 

omdømme er blevet ændret ud fra den sociale virkelighed, der er skabt når befolkningen og 

medierne interagerer med hinanden. Vi vil sammenligne, hvad medierne skriver om og hvad 

de skriver over for den engelske befolknings indtryk – begge dele med henblik på at finde 

frem til om Danmarks omdømme er påvirket i forbindelse med den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen. Derudover vil vi undersøge, hvordan den sociale virkelighed i 

det danske medielandskab er konstrueret ud fra især sproglige og kulturelle perspektiver. Det 

er relevant at undersøge, da det også er igennem sproget og begreber at virkeligheden skabes 

(Fuglsang, Bitsch & Rasborg, 2013). 

 

3.2 Epistemologi 

I forhold til epistemologi tilkendegiver det socialkonstruktivistiske paradigme, at der ikke 

optræder en objektiv eller endelig sandhed (Rasborg, 2013). Vi har ligeledes heller ikke 
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planer om at finde en endegyldig sandhed, men nærmere finde en subjektiv sandhed, der har 

den engelske borger og de engelske og danske medier i fokus. Vi vil derfor undersøge denne 

case og problemstilling i den sociale kontekst, der forefinder, og derved vurdere den mening 

og de samfundsmæssige faktorer, der følger med. Vi tilnærmer os en sandhed ved at tage et 

kritisk standpunkt og undersøge de strukturer, der er i den givne case, men er bevidste om, at 

der altid vil være mulighed for yderligere fortolkning. 

Derudover vil vi igennem dette speciale arbejde med begreber, data og andre elementer, der 

vil blive betragtet som værende subjektive. Det er for eksempel tilfældet ved fokusgrupperne, 

hvor deltagerens synspunkt vil være subjektivt. Ligeledes er de udtalelser, vi benytter fra 

politikere og erhvervsfolk i de respektive artikler, også subjektive. Ud fra et 

socialkonstruktivistisk synspunkt, er det de sociale konstruktioner, der gør det muligt at opnå 

viden og alt er derfor skabt af samfundet (Nygaard, 2013; Brier, 2006). Ved brug af et 

socialkonstruktivistisk synspunkt er vi bevidste om, at alt indhold i dette speciale er socialt 

konstrueret. 

 

Vi lægger fokus på at anvende teoretikere, der blandt andet benytter sig af 

socialkonstruktivistiske elementer. Nedenfor vil vi gennemgå de teorier og teoretikere bag, 

som vores teoretiske afsnit vil være bygget på. 

I forhold til nation branding bygger vi vores teori omkring Anholt (2007) og Dinnie (2008). 

Anholt (2007) beskæftiger sig med nation branding og Competitive Identity, og kigger 

nærmere på, hvordan virkeligheden opfattes forskelligt afhængig af det samfund, kultur osv. 

man befinder sig i. Dinnie (2008) baserer yderligere sin teori i et socialkonstruktivistiske 

paradigme og mener, at det er gennem sociale og økonomiske interaktioner at den nationale 

værdi skabes. 

Vores teorigrundlag for agenda-setting er ligeledes baseret på sociale konstruktioner og især, 

hvordan medierne fortolker og videregiver information til samfundet (for eksempel Carroll & 

McCombs, 2003; Guo, Vu & McCombs, 2012). Til gengæld er der flere af vores teoretikere 

inden for agenda-setting og politisk agenda-building, der benytter sig af kvantitative 

undersøgelsesmetoder. Det ses hos Eksmark & Blach-Ørsten (2011), der udelukkende baserer 

deres artikel på en dybdegående spørgeskemaundersøgelse. Da vi beskæftiger os med 

socialkonstruktivismen, og den senere forklaret filosofiske hermeneutik har vi større fokus på 

de kvalitative metoder, men mener dog, at agenda-setting og agenda-building-teori er gode 

redskaber til fortolkning og forskning af strukturer i vores to indholdsanalyser. 
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I forhold til mediernes indflydelse på Danmarks omdømme benytter vi teoretikere som 

Vasterman (2005) og Shoemaker & Reese (1996), der ligeledes adopterer en 

socialkonstruktivistisk tilgang, da de diskuterer, hvorledes medierne er med til at skabe en ny 

virkelighed og derved ser virkeligheden som subjektiv. Shoemaker & Reese (1996: 1) 

argumenterer blandt andet, at ” [i]t does not mirror the world around us. Rather, media 

content is shaped by a variety of factors that result in different versions of reality.” Ligeledes 

benytter vi McQuail (1992), der betegner objektivitet som et utopisk ideal og mener, at 

objektivitet ofte bliver erstattet af andre nyhedskriterier, der kan tiltrække læseren. Hjarvard 

(2009), der skriver om medialisering, tager udgangspunkt i, hvordan forskellige strukturelle 

processer påvirker, hvordan mennesker kommunikerer og interagerer med hinanden, og 

hvordan samfundet og kulturen forandres. Hjarvard (2009) har derfor også et 

socialkonstruktivistisk udgangspunkt, men er derudover også hermeneutisk i sin tankegang. 

Hjarvard (2009) interesserer sig for hvilke erfaringshorisonter, der udvikles institutionelt og 

hvordan der sker sammensmeltninger i medialiseringen. Sidst, men ikke mindst, anvender vi 

Allern (2002) i forhold til nyhedskriterier, som han argumenterer afhænger af de forhold og 

sociale mønstre, der er tilstede i organisationer og det fælles rum. Der er altså tale om en 

social konstruktion, der er afhængig af de enkelte individers måde at betragte verden på.  

 

Ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt kan det argumenteres, at Danmarks omdømme er 

til diskussion. Vi vil derfor sætte forskellige vinkler og mulige årsager op imod hinanden for 

at kunne diskutere, hvad der er årsagen til de danske mediers fokus på Danmarks omdømme. 

 

3.2.1 Konsekvenser ved det socialkonstruktivistiske synspunkt 

At bruge socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk udgangspunkt har også visse 

begrænsninger. En prominent begrænsningen ved at anvende en socialkonstruktivistisk 

tilgang er, at det ikke er muligt for os at finde frem til generaliserende konklusioner, men kun 

konklusioner for vores givne case. Derudover kan det med et socialkonstruktivistisk 

udgangspunkt være svært at holde det, vi undersøger, adskilt fra os, som undersøgerne, da vi 

ser virkeligheden som en social konstruktion og vi derved selv vil indgå i denne, når vi 

undersøger emnet. 

 



 Side 23 af 137 
Kapitel	
1

Kapitel	
2

Kapitel	
3

Kapitel	
4

Kapitel	
5

Kapitel	
6

3.3 Metodologi 

I forhold til metodologien i dette speciale vil der blive benyttet en kombination af 

videnskabsteoretiske tilgange, da vi metodisk har valgt at følge både den 

socialkonstruktivistiske og den filosofisk hermeneutiske tilgang. Vi har valgt at kombinere de 

to videnskabsteoretiske tilgange, da vi ønsker at udfolde specialet så vidt muligt og ikke 

begrænse os til at anskue problemstillingen fra kun en vinkel. Vi vil udfolde og udfordre 

vores problemstilling ud fra den hermeneutiske forståelsesproces, den hermeneutiske cirkel, 

samtidig med, at vi tager udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang. På baggrund af 

nedenstående citat, ser vi umiddelbart ikke problem i at kombinere de to tilgange, da disse 

kan supplere hinanden: 

 

”Fælles for socialkonstruktivisme og (filosofisk og kritisk) hermeneutik er således opfattelsen 

af, at afdækningen af virkeligheden er en fortolkning af denne. Som følge heraf vil 

socialkonstruktivisme og hermeneutisk/fænomenologisk orienterede metodisk tilgange – 

kvalitative interviews, deltagerobservation, tekst- og diskursanalyse – ofte gå godt i spænd 

med hinanden i det problemorienterede projektarbejde.” (Rasborg, 2013: 431).  

 

Den filosofisk hermeneutiske forståelse er fokuseret omkring to begreber: fortolkning og 

mening (Brier, 2006), idet den erkendelsesproces, der skal gennemgås bliver styret af en 

veksling mellem meningsdel og meningshelhed (Højberg, 2013). Vi startede vores 

specialeproces ud med en mere lukket indgangsvinkel, men ud fra de resultater vi opnåede 

gennem vores engelske indholdsanalyse og to fokusgruppeinterviews, fremkom der en ny 

tendens, som vi ikke kunne se bort fra. Vi fandt altså flere temaer, der kunne være 

interessante at undersøge, og valgte derfor at skifte spor undervejs, hvilket resulterede i, at vi 

også foretog en indholdsanalyse på det danske marked, som ikke var planlagt fra begyndelse. 

Denne tilgang stemmer overens med den filosofisk hermeneutiske tilgang, hvor der startes ud 

med en bestemt forforståelse af emnet, men efter empiriindsamling og teorigennemgang, 

skabes der en ny forståelse af det givne emne. Denne proces gentager sig i udformningen af 

specialet og kan kategoriseres som en cirkulær proces. Ud fra den filosofiske hermeneutik 

betegnes denne cirkulære proces som den hermeneutiske cirkel. 

Den hermeneutiske cirkel viser en konstant veksling mellem forskellige dele og helheden 

(Fredslund, 2013). Generelt set går det ud på at forstå, det forhold, der er mellem tekst 

(forstået som både tekst, tale, handling mm.) og kontekst. I forhold til specialet har vi en 

indsigt i, hvordan vi selv har en forforståelse af emnet fra starten. Ved at benytte denne 
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gentagne cirkulære fortolkning, vil vi have mulighed for at udvikle forståelsen af vores emne, 

teori og data. Den hermeneutiske cirkel bliver i dette speciale specielt benyttet til at bearbejde 

den indsamlede data og sætte den i samspil med forskellig teori for at opnå det bedst mulige 

resultat, samt den bedste tolkning og nye forståelser af den indsamlede data.  

 

Ved at benytte teoriområder, som vi, på tidligere stadier i vores studie, allerede har stiftet 

bekendtskab med, har vi en forforståelse af emnet, men samtidig et ønske om at udforske og 

udvide denne forforståelse. Vi har før beskæftiget os med blandt andet agenda-setting og 

kender til begrebssfæren. Det betyder, at det er uundgåeligt, at vi tager udgangspunkt heri. 

Det kan betragtes som en ulempe, idet vi vil arbejde med agenda-setting ud fra vores 

forforståelse og der er en sandsynlighed for, at vi er blinde over for andre vinkler end den vi 

har opnået på tidligere stadier. Fredslund (2013: 80) argumenterer for, at vi ikke kan ” […] 

lægge vores fordomme bag os og gå til teksten med en renvasket tavle”. Vi er derfor 

opmærksomme på, at der kan skabes et muligt bias og forudindtaget konklusioner. Der bliver 

dog lagt fokus på, at vi går ud over vores egen forforståelse for at opnå så bred indsigt i 

emnet som muligt og derved udforske emnet ud fra forskellige vinkler. Fredslund (2013) 

argumenterer dog, at forståelse ikke skal ses som målet, men som en del af processen til at 

påvirke vores forforståelse og flytte på de forståelseshorisonter, der er.  

Hvis vi havde valgt at benytte andet teori ville det have åbnet op for andre horisonter og 

forståelser. Det forklarer også, hvorfor vi startede ét sted med fokus på én bestemt forståelse 

og horisont, men derimod endte et andet sted, da vi gennem den hermeneutiske cirkel så 

andre perspektiver og horisonter, som vi fandt mere relevante og spændende at undersøge 

end først fundne. 

 

Fredslund (2013) opstiller nogle metodiske principper for den filosofiske hermeneutik, hvor 

vi især fokuserer på det, som han betegner det andet princip. Princippet omhandler, hvordan 

man som forsker skal sætte egen forståelseshorisont på spil i forhold til andre horisonter og 

altså prøve sin forforståelse af (Fredslund, 2013). Vi har i vores specialeproces fokuseret på 

hele tiden at have vores forforståelse i bevægelse ved at sætte spørgsmålstegn ved vores 

empiri og hvilke forskellige resultater, der kan skabes ud fra den. Det har også sat vores 

teoriramme i spil og ligeledes gjort at vi har fortolket på vores problemstilling, da vi fandt 

frem til, at vi blev nødt til også at foretage en indholdsanalyse på det danske marked. Denne 

realisering betød også at vi åbnede op for ny teori. Først var det ikke relevant, at benytte 
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politisk agenda-building-teori, men det endte med at blive et essentielt teoretisk perspektiv, 

da vi i den danske indholdsanalyse fandt, at politik fyldte meget i de danske artikler. 

 

Vi har sat vores forståelseshorisont i bevægelse ved gentagne gange at revurdere vores data. 

Fredslund (2013) mener, at ved at præsentere ens forskning i forskellige situationer og til 

forskellige personer, er det muligt at udforske ens forforståelse. Vi har gjort dette ved 

kontinuerligt at gennemgå vores data over for hinanden og over for vores vejleder. Derudover 

vendte vi efter endt fokusgruppeinterview vores umiddelbare resultater med deltagerne selv, 

hvilket også fik os til at se andre perspektiver og på den måde sætte vores forståelseshorisont 

i bevægelse. At vi vendte vores umiddelbare resultater med fokusgruppedeltagerne, og vores 

fokusgruppeinterviews generelt, henfører også til det tredje metodiske princip, som Fredslund 

(2013) fremsætter. Det tredje princip omhandler, at man skal sætte sig i den andens sted.  

 

Metodisk har vi valgt at indsamle vores data via to indholdsanalyser og to 

fokusgruppeinterviews. Nedenfor vil den videnskabsteoretiske baggrund for valg af 

dataindsamlingsmetoder klargøres. 

 

3.4 Indholdsanalyse 

Vi har valgt at foretage en indholdsanalyse med det formål at kigge på de 

meningskonstruktioner, der forekommer i artiklerne. En indholdsanalyse er en kvantitativ 

metode, der undersøger kulturelle artefakter og med et kvalitativt design, giver den mulighed 

for en dybdegående analyse af forskellige fænomener og strukturer i den skrevne tekst 

(Abbott & McKinney, 2013). 

 

3.5 Fokusgrupper 

Ved en socialkonstruktivistisk tilgang er der, som benævnt, ikke fokus på at generalisere, 

hvilket også er grunden til, at vi har valgt at foretage fokusgruppeinterviews i stedet for at 

benytte os af for eksempel spørgeskemaer. Vi søger at gå i dybden med en begrænset enhed. 

Den menneskelige viden er kulturelt og socialt betinget af den sociale relation (Burr, 1995 i 

Rasborg, 2013). Den menneskelige viden kan derved bestå af blandt andet historiske og 

kulturelle elementer, der er påvirket af den givne sociale relation. Det er på den baggrund, at 

vi har valgt at foretage to fokusgruppeinterviews. Fokusgruppedeltagernes viden om 

Danmark og det danske omdømme, kan være optaget gennem andre sociale situationer. Vi vil 
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gerne have indblik i, hvad denne viden er og hvordan det danske omdømme er påvirket af 

den historiske viden og den sociale situation, vi sætter fokusgruppedeltagerne i.  

Ydermere er det vigtigt, at de givne spørgsmål til fokusgrupperne konstrueres, således at 

deltagerne kan danne deres egne meningskonstruktioner. På samme måde, er det også 

relevant, at vi, som ordstyrere, ikke skal lægge vores forforståelse ned over spørgsmålene. 

Derfor har vi valgt at stille flere åbne spørgsmål og lave top of mind recall-øvelser. 

Fokusgrupper er ideale til at skabe data om gruppeniveau og altså hvordan deltagerne 

interagerer og fortolker (Bloor, Frankland, Thomas & Robson, 2001). Det stemmer også 

overens med vores socialkonstruktivistiske tilgang, hvor vi ønsker at udforske en social 

relation og her især kan undersøge, hvordan meningsdannelsen vedrørende 

flygtningeproblematikken skabes og udvikler sig i en gruppe af mennesker. 

 

Vi vil i det kommende afsnit gå mere i dybden med vores metodetilgang. 

 

4.0 Metode 

4.1 Indholdsanalyse 

4.1.1 Det engelske medielandskab 

Specialet vil undersøge, om Danmarks omdømme er påvirket af den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen på det engelske marked, dertil finder vi det relevant at 

undersøge, hvor stor en rolle Danmark spiller i det engelske mediebillede og ligeledes 

foretage en indholdsanalyse. 

 

En indholdsanalyse er en kvantitativ metode, som bruges til systematisk at måle indholdet i 

medierne og derigennem undersøge, hvilke issues, der fylder mest på mediernes agenda 

(Brace, 2004; Guo, Vu & McCombs, 2012). I dette specifikke tilfælde vil vi, udover at 

udforske hvor stor mediedækningen af den danske regerings håndtering af flygtningekrisen er 

på det engelske marked, yderligere undersøge hvilke egenskaber medierne tillægger emnet og 

om de engelske aviser linker flere issues med hinanden. 

Ifølge Krippendorff (2013) er indholdsanalyser bygget op af seks trin. De første fire trin 

omhandler data-making, og forklarer processen fra rå data til et målbart dataudsnit. 
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Trin 1:  

Første trin, unitizing, beskriver hvordan man udvælger den data, som skal undersøges og 

måles (Krippendorff, 2013). Eftersom specialet berører den rolle den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen spiller på det engelske marked, vælger vi at fokusere på de ti 

aviser i England, som har størst rækkevidde. De ti aviser, som kommer til at udgøre vores 

datamængde, er derfor: Daily Mail, The Sun, The Daily Telegraph, Daily Mirror, The 

Guardian, The Independent, The Times, Daily Express, Daily Star og Daily Record, samt alle 

avisernes søndagsaviser (Monthly reach of national newspapers, 2016). Begrundelsen for at 

vælge disse ti aviser bunder i den potentielle brede mængde data, som rummer forskellige 

politiske standpunkter og forskellige niveauer af seriøsitet. For eksempel bliver Daily Mail, 

Daily Mirror og The Sun generelt refereret til som ”tabloid papers”, hvorimod The Guardian, 

The Independent og The Times ses som mere seriøse aviser (Branston & Stafford, 2003). Vi 

tager yderligere både print- og onlineversioner af de ti aviser med, da der ifølge National 

Statistics er 55 % af den voksne befolkning, der nu læser deres avis online (Jeory, 2013). 

Vigtigt at påpege er dog, at selvom indholdsanalyser ifølge Campbell (2007 i Krippendorff, 

2013) er den bedste form for metode til at analysere mediedækning, medfører metoden også 

visse begrænsninger i form af søgetermer. For at undgå at relevant data frasorteres ud fra 

vores søgeord, har vi gjort vores søgetermer så brede som muligt. Det betyder yderligere at vi 

efterfølgende manuelt har sorteret i den indsamlede data, for at sikre reliabiliteten af al data. 

Vi har benyttet databasen, Factiva, til at finde artiklerne, der bearbejdes i indholdsanalysen, 

og benyttet følgende parametre til søgningen: 

 

Factiva-søgning 

Søgeord ”Refugee” + ”Denmark/Danish” 

Region United Kingdom 

Kilder 

Daily Mail, The Sun, The Daily Telegraph, 

Daily Mirror, The Guardian,  

The Independent, The Times,  

Daily Express, Daily Star og Daily Record. 

Sprog Engelsk 

Dato 01.08.2015 – 25.03.2016 

Tabel 1: Søgeparametre til Factiva-søgning om Danmark 
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Følgende tidsbegrænsning er valgt, på baggrund af den voldsomme stigning af flygtninge i de 

første måneder af 2015 (UNHCR, 2015) og at juli satte en ny rekord for hvor mange 

flygtninge, der skønnes at være kommet til Europa (Associated Press, 2015). Yderligere kom 

den danske regering i august 2015 med sit første tiltag til at håndtere flygtningekrisen, nemlig 

Libanonreklamerne, og vi har derfor valgt at starte vores dataindsamling her.  

 

Trin 2 

Næste trin, sampling, refererer til udvælgelsen af et stykke data, som der måles videre på 

(Krippendorff, 2013). Sampling og unitizing kan ikke adskilles og eftersom vi vælger kun at 

undersøge de ti største engelske aviser, har vi allerede foretaget sampling. Yderligere har vi 

også valgt udelukkende at kigge på aviser (online og offline), og ikke på tv-nyheder, radio-

nyheder, blogs etc. 

 

Trin 3 

På tredje trin, recording/coding læses, fortolkes og opstilles teksterne systematisk, for at 

skabe overblik over den analyserede mængde data (Krippendorff, 2013). På dette trin 

inddeler vi den indsamlede data efter antal artikler, hvilken avis artiklen er skrevet i, artiklens 

fokus, hvilke egenskaber medierne tillægger emnerne i artiklerne, tone og hvilke 

forbindelser, medierne skaber mellem den danske regerings håndtering af flygtningekrisen og 

andre emner. Vores coding er baseret på teorien om agenda-setting 1 . Ifølge Carroll & 

McCombs (2003) påvirker medierne befolkningens agenda og er med til at forme hvad 

borgere og eksterne interessenter ved om og associerer med et givent emne. Igennem vores 

engelske indholdsanalyse, ønsker vi at finde frem til, hvordan de engelske medier 

portrætterer Danmark i forbindelse med den danske regerings håndtering af flygtningekrisen.  

 

Trin 4 

På det fjerde trin, reduction, reduceres mængden af data, som der konkret undersøges 

(Krippendorff, 2013). I vores tilfælde vil vi udvælge og tage udgangspunkt i de 

nyhedsbølger, vi ser i mediedækningen. Vi definerer en nyhedsbølge som værende minimum 

fem artikler pr. dag i minimum to sammenhængende dage. 

 

 

                                                
1 Agenda-setting-teori vil blive uddybet i afsnit 8.0 Agenda-setting 
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Trin 5 

I femte trin i indholdsanalysen, inferring, udledes meninger fra den indsamlede data 

(Krippendorff, 2013). I vores tilfælde vil denne del af indholdsanalysen blive tydeliggjort i 

analysen, hvor vi i samspillet mellem data og teori vil diskutere, hvilke temaer der kommer til 

udtryk.  

 

Trin 6 

På sidste trin, narrating, forklarer vi vores data til læseren på en let og forståelig måde 

(Krippendorff, 2013). De sidste to trin, kommer til udtryk i analysen, ved brug af tabeller og 

modeller til at lette læserens forståelse. 

 

For at sætte vores data fra den engelske indholdsanalyse i perspektiv, kommer vi yderligere 

til at foretage tre mindre indholdsanalyser, hvor fokus udelukkende bliver på artikel antal og 

hovedtemaer. Den første søgning undersøger, hvor meget de engelske medier generelt har 

skrevet om flygtningekrisen. Dette vil tydeliggøre, hvor meget den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen fylder i forhold til den engelske regerings håndtering af 

flygtningekrisen. Denne søgning vil benytte følgende parametre: 

 

Factiva-søgning 

Søgeord 
”Refugee” + ”England/UK/United 

Kingdom/British” 

Region United Kingdom 

Kilder 

Daily Mail, The Sun, The Daily Telegraph, 

Daily Mirror, The Guardian,  

The Independent, The Times,  

Daily Express, Daily Star og Daily Record. 

Sprog Engelsk 

Dato 01.08.2015 – 25.03.2016 
Tabel 2: Søgeparametre til Factiva-søgning om England 

 

Ifølge Shoemaker & Reese (1996) vil nationale nyheder ofte fylde mest i det pågældende 

lands mediedækning, da nyheder, der konkret påvirker lokalbefolkningen får mest plads i 

medierne. På baggrund af Shoemaker & Reeses (1996) argument vil denne søgning 

sandsynligvis, vise en større andel artikler end det antal skrevet om den danske regerings 
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håndtering af flygtningekrisen. Derfor vælger vi yderligere at foretage to små analyser af 

henholdsvis Tyskland og Sveriges håndtering af flygtningekrisen. Begrundelsen for at vælge 

disse to lande er, at de begge har modtaget international dækning i forbindelse med 

flygtningekrisen (eksempelvis Eleftheriou-Smith, 2016; Shulbert, 2015; Bilefsky, 2016) og 

det vil være relevant at se, hvor stor en rolle Danmark spiller i engelske medier, ikke kun i 

forhold til mediernes dækning af deres eget lands håndtering af flygtningekrisen, men også i 

forhold til lignende emner i andre lande i engelske medier. Parametre for de to søgninger 

følger nedenfor: 

Factiva-søgning 

Søgeord 
Søgning 1: ”Refugee” + ”Sweden/Swedish” 

Søgning 2: ”Refugee” + ”Germany/German” 

Region United Kingdom 

Kilder 

Daily Mail, The Sun, The Daily Telegraph, 

Daily Mirror, The Guardian,  

The Independent, The Times,  

Daily Express, Daily Star og Daily Record. 

Sprog Engelsk 

Dato 01.08.2015 – 25.03.2016 
Tabel 3: Søgeparametre til Factiva-søgning om Sverige og Tyskland 

 

4.1.2 Indholdsanalyse af det danske medielandskab 

Vi er yderligere interesserede i at undersøge debatten om Danmarks omdømme på det danske 

marked. Interessen for vores specialeemne startede i debatten om Danmarks omdømme, 

således finder vi det relevant at undersøge præcis, hvor meget denne debat egentlig har fyldt i 

de danske medier. Vi foretager derfor en indholdsanalyse på det danske marked. På de to 

første trin i data-making, unitizing og sampling, vælger vi at indsamle data fra alle danske 

aviser, både online og print. Denne beslutning er taget på baggrund af ønsket om, at nå så 

bredt ud som muligt, og samtidig fordi vi ønsker at undersøge diverse intermedia agenda-

setting-effekter. Vi har yderligere besluttet kun at undersøge data fra de nyhedsbølger vi 

eventuelt finder. Ligesom ved den engelske indholdsanalyse definerer vi stadig en 

nyhedsbølge som værende minimum fem artikler pr. dag i minimum to sammenhængende 

dage.  
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Dataindsamlingen er foretaget over samme tidsperiode, som den engelske indholdsanalyse, 

både for at gøre analyserne sammenlignelige og igen for at undersøge eventuelle intermedia 

agenda-setting-effekter internationale medier imellem. Data indsamlingen er sket gennem 

Infomedia med følgende søgeparametre: 

 

Infomedia-søgning 

Søgeord 
”flygtning” + ”Danmarks omdømme/Dansk 

omdømme” 

Kilder Alle danske medier 

Dato 01.08.2015 – 25.03.2016 
Tabel 4: Søgeparametre til Infomedia-søgning om Danmark 

 

I recoding/coding inddeler vi den indsamlede data op efter antal artikler, hvilken avis artiklen 

er skrevet i, artiklens fokus, kilder artiklen referer til, hvilke forbindelser medierne skaber 

mellem Danmarks omdømme og andre emner, samt hvilken rolle politik spiller i artiklerne. 

Vores coding er, modsat den engelske indholdsanalyse, baseret på intermedia agenda-setting 

i stedet for blot den klassiske agenda-setting-teori. Intermedia agenda-setting fokuserer på 

overførslen af emner fra et medie til et andet medie2, og formålet bliver derfor at undersøge 

ensartetheden af artiklerne medierne imellem, men også hvilken påvirkning internationale 

kilder har på det danske mediebillede (McCombs, 2014; Lee, Lancendorfer & Lee, 2005).  

Trin fire, fem og seks ligner dem vi ser i den engelske indholdsanalyse. De sidste to trin, 

inferring og narrating, hvor meninger udledes fra den indsamlede data og fremfører det på en 

let og forståelig måde, vil komme til udtryk i analysen. 

 

4.2 Fokusgrupper 

Damgaaard (2016: 110) definerer fokusgruppeinterviewet som ” […] et interview med flere 

deltagere, styret af en facilitator og med det formål at høste data (verbale såvel som 

nonverbale) om deltagernes følelser, holdninger og opfattelser af et givet tema bestemt af 

problemformuleringen.” 

Vi benytter fokusgruppeinterviews for at opnå en dybdegående forståelse for den engelske 

borgers syn på og holdning til Danmark, primært i forhold til de engelske borgers rejsevaner 

og de engelske mediers dækning af den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. 

                                                
2 Intermedia agenda-setting vil blive uddybet i afsnit 8.4 Intermedia agenda-setting 
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Yderligere, ønsker vi at se, hvordan deltagernes holdning til Danmark eventuelt kan blive 

påvirket af de strukturer, deltagerne bliver introduceret til igennem fokusgruppen. 

Brugen af fokusgruppe i dette speciale hænger også sammen med vores 

socialkonstruktivistiske tilgang, som vi har nævnt i afsnit 3.3 Metodologi. Talte handlinger 

og diskussioner i fokusgruppeinterviews vil være konstrueret ud af den situation, som 

deltagerne bliver sat i (Damgaard, 2016). Brugen af fokusgruppeinterviews giver os mulighed 

for at observere interaktionen mellem de deltagende. Ydermere giver fokusgrupper, i stedet 

for individuelle interviews, mulighed for at undersøge og observere, hvordan individer 

accepterer og afviser andres ideer og meninger (Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). 

 

4.2.1 Udvælgelsesmetode – deltagerne  

En fokusgruppe består normalt af 6-12 personer (Stewart, Shamdasani & Rook, 2007; 

Morgan, 1998) og vi har valgt at foretage to fokusgrupper, hvor der inviteres 6-7 personer til 

hver fokusgruppe. Ved at benytte mindre grupper får hver deltager større mulighed for at 

snakke og der kan opnås en mere dybdegående forståelse af, hvad de enkelte deltager mener 

(Morgan, 1998). 

Deltagerne er udvalgt ud fra purposive samples (Morgan, 1998) til at repræsentere den 

engelske befolkning, med fokus på den målgruppe, der har størst interesse for VisitDenmark. 

Det betyder, at vi undersøger, hvilken målgruppe VisitDenmark selv fremsætter, samt 

hvilken målgruppe engelske statistikker peger på, som mest besøgende i Danmark. Ifølge 

VisitDenmark er England et af deres fem hovedmarkeder i forhold til turisme. Ydermere 

fokuserer VisitDenmark deres marketingsindsatser mod Greater London-området (Strategi 

for Storbritannien 2016, u.å.), hvilket gør Greater London til deres hovedmålgruppe. 

Ligeledes støtter en større turismerapport i England op om, at af alle englændere, der besøger 

Danmark, kommer størstedelen fra Greater London (UK Residents Visits Abroad, 2016).  

Ud fra problemformuleringen og ovenstående data om engelsk turisme i Danmark er vi 

kommet frem til at deltagerne i fokusgrupperne skal opfylde følgende kontrolkriterier: 

 

1. Alle deltagere skal være fra Greater London 

2. Alle deltagere skal have foretaget rejser i udlandet inden for de sidste fem år. 

 

Damgaard (2016) pointerer vigtigheden i konstant at have fokusgruppesammensætningen for 

øje, da denne kan have stor betydning for den interaktion, der er under 
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fokusgruppeinterviewet, og derfor også de resultater, der forekommer. Rieper (1993) 

argumenterer at balancen imellem forskelligheden og ensartetheden i fokusgrupperne er 

meget vigtigt for, at der kan opnås en brugbar dialog. Derfor har vi valgt at afholde en 

fokusgruppe, der er sammensat af deltager fra en ældre aldersgrupper og en fokusgruppe, der 

er sammensat af deltagere fra en yngre aldersgrupper. Vi har foretaget dette valg på baggrund 

af en forventning om, at diskussionsniveauet kan forventes at være højere med personer, der 

ligger inden for nogenlunde samme aldersgruppe og altså gør gruppen mere homogen. 

Derudover, er det valgt at dele deltagerne op efter alder grundet et ønske om at se, om der er 

forskel på deres vidensniveau og hvordan de håndterer emnet.  

 

Nedestående er et skema over deltagerne i de respektive fokusgrupper: 

Fokusgruppe 1 

David 

Alder: 45 

Job: PR + Social Media 

Læser aviser hver dag. 

Tina 

Alder: 46 

Job: Markering Communications 

Læser aviser hver dag. 

Alexia 

Alder: 34 

Job: Tech. PR 

Læser aviser hver dag. 

Regmauld 

Alder: 39 

Job: Executive Chef 

Læser aviser hver dag. 
Tabel 5: Deltageroversigt for fokusgruppe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Side 34 af 137 
Kapitel	
1

Kapitel	
2

Kapitel	
3

Kapitel	
4

Kapitel	
5

Kapitel	
6

Fokusgruppe 2 

Emma 

Alder: 22 

Job: HR Analyst 

Læser aviser to gange ugentligt. 

Catherine 

Alder: 24 

Job: Retail Worker 

Læser aviser hver dag. 

Pablo 

Alder: 26 

Job: Solar power for an investment fund  

Læser aviser to gange ugentligt. 

Jennah 

Alder: 26 

Job: Support Coordinator for a shelter 

Læser aviser hver dag. 

Javier 

Alder: 26 

Job: Software Worker 

Læser aviser hver dag. 

Jose 

Alder: 26 

Job: Trader 

Læser aviser hver dag. 
Tabel 6: Deltageroversigt for fokusgruppe 2 
 

4.2.2 Udformning af interviewguide 

4.2.2.1 Før fokusgruppen 

Vi kontaktede de potentielle deltagere via e-mail og eftersom vi gerne vil undersøge 

borgernes umiddelbare reaktion og tankemønstre, når vi stiller spørgsmålene til 

fokusgruppeinterviewet, vælger vi kun at oplyse deltagerne, at fokusgruppen kommer til at 

omhandle turisme og den engelske borgers adfærd. Ved at give deltagerne meget begrænset 

viden på forhånd, undgår vi at deltagerne eventuelt undersøger emnet eller tænker over hvad 

de skal svare inden fokusgruppen finder sted. 

4.2.2.2 Tid og sted 

Stewart, Shamdasani & Rock (2007) argumenterer, at en fokusgruppe skal vare mellem 1,5 

og 2,5 timer. Vi har derfor sat to timer af til hver fokusgruppe.  
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Eftersom vi er interesserede i den engelske borger, kommer fokusgrupperne til at finde sted i 

London. Grunden til, at vi ikke vælger engelske deltagere bosat i Danmark, skyldes at vi ikke 

ønsker, at de er påvirket af den danske mediedækning, der har været om den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen og frygten for at omdømmet er negativt påvirket heraf. 

Morgan (1998) argumenterer, at det er mest normalt i England at afholde fokusgrupper i de 

engelske ”living rooms”, så med den pointe i baghovedet, og af andre praktiske årsager, 

vælger vi at foretage fokusgruppen i et privat hjem. 

4.2.2.3 Facilitering 

I en fokusgruppe diskuterer deltagerne et specifikt emne, som er styret af en ordstyrer 

(Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). Ligeledes vælger vi, at den ene af os agerer som 

ordstyrer, da det giver mulighed for, at en af os kan stille spørgsmål og guide diskussionen, 

imens den anden kan fokusere mere på at observere. Observatøren kan derfor holde øje med 

deltagernes kropssprog og hvordan de interagerer, samt komme med eventuelle 

opfølgningsspørgsmål undervejs. Ud over observering af fokusgrupperne er det også blevet 

valgt at videooptage fokusgrupperne, så vi har mulighed for at vende tilbage og undersøge 

deltagernes adfærd efterfølgende. 

Samtidig vil vi også sørge for, at der bliver serveret snacks og drikkevarer, som deltagerne vil 

have fri adgang til under hele fokusgruppeinterviewet. 

4.2.2.4 Interviewguiden 

Steward, Shamdasani & Rook (2007) argumenterer, at der er to hovedprincipper, der skal 

tages højde for, når spørgsmålene til en fokusgruppe skal formuleres. Spørgsmålene skal gå 

fra generelle til det specifikke og være præsenteret efter relevans til problemformuleringen 

(Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). Hvor lang tid en fokusgruppe bruger på at besvare et 

spørgsmål afhænger tit af, hvor homogen eller heterogen gruppen er. Steward, Shamdasani & 

Rook (2007) mener, at hvis gruppen er meget heterogen kan det godt tage lang tid at komme 

omkring de forskellige dimensioner, der lægges på spørgsmålet fra forskellige deltagere. 

Fokusgrupperne bliver styret med en blanding af stram og løs struktur, for at vi kan følge 

diskussionen hvorhen den går, men har samtidig opsat retningslinjer, der skal følges. De 

fleste spørgsmål er forholdsvis åbne og ustrukturerede, hvilket betyder, at de kan give 

anledning til individuel tolkning og større diskussion (se bilag 3). Åbne spørgsmål er 

fordelagtige at benytte, da de giver deltagerne mulighed for at referere til alle aspekter af den 

generelle stimulus, der er fundet i spørgsmålet (Steward, Shamdasani & Rook, 2007). 

Ligeledes er åbne spørgsmål relevante i forhold til vores filosofisk hermeneutiske 
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metodologi, da det er vigtigt at holde forståelseshorisonten åben. Vi benytter derfor åbne 

spørgsmål, som kan tolkes forskelligt og åbner op for yderligere forståelse. 

 

I vores fokusgruppeinterviews vil vi fokusere på både at inddrage et individniveau og et 

gruppeniveau, da vi gerne vil høre hvad den enkelte mener, om det pågældende spørgsmål, 

før vi tager det op til gruppediskussion. På den måde får vi en forståelse for den enkeltes 

holdning først, men kan samtidig undersøge, hvorvidt individet bliver påvirket af de andre i 

gruppen og den generelle diskussion. Konkret kommer det til at foregå ved at alle deltagere i 

starten af fokusgruppen får udleveret seks stykker papir, som svarer til seks spørgsmål, der 

kommer i løbet af interviewet. Undervejs får deltagerne besked på, hvornår de skal skrive 

deres umiddelbare tanker ned på papirerne, inden vi tager spørgsmålet op i gruppen. 

 

Ydermere er fokusgruppeinterviewet inddelt i fire forskellige temaer (Danmarks omdømme, 

Rejse I, Flygtningekrisen og Rejse II) for at få indblik i så mange aspekter som muligt. Hvert 

tema består af fire til fem spørgsmål, som forinden fokusgruppen gennemgås for at opstille 

mulige scenarier, så vi kan være bedst muligt forberedt på at stille opfølgende og uddybende 

spørgsmål (se bilag 3 for fuld interviewguide). 

Formålet med tema 1, Danmarks omdømme, er at få et indblik i deltagernes top of mind 

recall af Danmark, for at få en fornemmelse for, hvordan de ser Danmark, som et brand, og 

hvordan Danmarks omdømme er. Vi beder her deltagerne om at skrive de tre første ord, de 

kommer i tanke om, vedrørende Danmark ned og bagefter diskuteres det i fællesskab. 

Derudover benytter vi os af projektive teknikker (Steward, Shamdasani & Rook, 2007) ved at 

spørge ind til, hvordan deltagerne ville beskrive Danmark som en person eller et dyr. Ved at 

spørge indirekte, kan vi håbe på at få ærlige og direkte svar. 

Ved tema 2, Rejse I, er formålet, at få et indblik i deltagernes rejsemønstre, hvad de vægter 

højt ved valg af rejsedestination, hvordan de opsøger information før en rejse og hvor 

Danmark ligger i forhold til deres favorit rejsedestination. 

Efter de mere generelle spørgsmål i tema 1 og 2 går vi mere specifikt ind i tema 3, 

Flygtningekrisen, for at høre om deltagernes forhold til flygtningekrisen. I tema 3 spørges der 

både ind til flygtningekrisen generelt og hvad deres top of mind recall er, når vi nævner 

flygtningekrisen, for at få en ide om, hvorledes der hos fokusgruppedeltagerne kan ses en 

agenda-setting-effekt. Ligeledes spørges der mere direkte ind til Danmark og 

flygtningekrisen, for at se om de kan skabe en forbindelse mellem de to. Sidst spørger vi ind 

til karikaturen af Lars Løkke Rasmussen i The Guardian og viser dem en kopi af karikaturen, 
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for at kunne få et indblik i, hvad de ved om den eller hvad de lige umiddelbart føler og mener 

når de ser den. Vi vil yderligere introducere deltagerne for den danske regerings tiltag i 

forbindelse med flygtningekrisen, som har fået størst dækning i de engelske medier  

Fokusgruppeinterviewet afsluttes med Tema 4, Rejse II, hvor vi går tilbage til at snakke om 

deltagernes rejsemønster. Vi sætter her rejse i forbindelse med flygtningekrisen, for at høre 

på hvilken måde flygtningekrisen kan have indflydelse på deres rejsemønstre og kriterier ved 

valg af rejsedestination. Vi afslutter temaet ved at sætte rejsemønstre, flygtningekrisen og 

Danmark op imod hinanden, for at se om deltagernes rejsevaner eller opfattelse af Danmark 

er ændret, efter vi har snakket om den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. Vi vil 

her kunne undersøge om deres holdning har ændret sig i løbet af vores diskussion og deraf 

blevet påvirket af selve interviewet og de diskuterede emner. 

4.2.2.5 Dataanalyse 

Kort efter at de to fokusgruppeinterviews blev afholdt, sammensatte vi en kort liste over de 

overordnede temaer, der kom frem i fokusgrupperne. Dernæst gennemgik vi den indsamlede 

data ved både at lytte til lydoptagelser, se videooptagelserne, samt stille optagelserne op imod 

vores noter i løbet af de to interviews. Vedlagt i bilag 2 vil I finde et resume af fokusgruppen 

og lydoptagelsen. 

 

På baggrund af ovenstående metodeafsnit, vil vi i næste del af kapitel 2 tage et kritisk 

perspektiv på de to metoders validitet og reliabilitet. 

 

4.3 Validitet og reliabilitet 

Inden vi foretager vores analyse af den empiriske data, er det vigtigt at vurdere vores 

metodevalg. Som allerede nævnt er hovedkilderne til vores data indholdsanalyser på det 

engelske og danske marked og to fokusgruppeinterviews foretaget i London. 

For at vurdere validiteten af den indsamlede data, er det vigtigt at pointere, at kvalitative 

metoder ofte er betegnet og kritiseret for ikke at være lige så retvisende, og altså ikke lige så 

valide, som kvantitative metoder (Phillips & Jørgensen, 2002). Med vores 

socialkonstruktivistiske og filosofisk hermeneutiske tilgang, er det, som allerede nævnt, ikke 

relevant at finde frem til en endegyldig sandhed og kvalitativ dataindsamling kan derfor ses 

som valid. Ligeledes er det fortolkning og forståelse, der skal opnås, ud fra et 

socialkonstruktivistisk og filosofisk hermeneutisk udgangspunkt, hvorfor kvalitative metoder 

kan give os den ønskede data om fortolkning af og forståelse for Danmarks omdømme.    
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Som Malhotra, Birks & Wills (2012: 239) argumenterer om fokusgruppers validitet; ” [t]o 

uncover what is happening to the viewers and how their values may have changed, the focus 

group may well be the most efficient and effective technique, of all qualitative and 

quantitative options.” 

 

Den ene del af vores empirisk data er to fokusgruppeinterviews foretaget i London med 

deltagere, der alle er bosat i Greater London og har rejst udenlandsk inden for de sidste fem 

år. Der afholdes to fokusgrupper med henholdsvis fire deltagere og seks deltagere. Da tre af 

vores forventede deltagere ikke mødte op til første fokusgruppe, så den fokusgruppe derfor 

kun bestod af fire deltager, kan det argumenteres, at antallet af deltagere ikke er stort nok til 

at give et gyldigt og pålideligt resultat. Vi vil igennem specialeprocessen være 

opmærksomme på vores begrænsning. Det er ydermere vigtigt at pointere, at vi kun har valgt 

at foretage fokusgruppeinterviews med beboere i Greater London, hvilket selvfølgelig 

afgrænser andre dele af England og kan muligvis udelukke uidentificerede tendenser. Således 

skal vi være opmærksomme på, at andre mennesker fra andre dele af landet eller andre 

mennesker fra andre dele af verden kan have andre holdninger, tolke anderledes og derfor 

kunne der opstå en anden forståelse. 

 

Vi supplerer den kvalitative fokusgruppemetode med indholdsanalyser. Ved 

indholdsanalyserne har vi valgt at beskæftige os med online- og papiraviser og derved 

fravalgt for eksempel tv-nyheder, radio-nyheder og sociale medier. Ved at fravælge medier, 

fravælger vi også data, der kunne have sagt noget om vores problemstilling. Fravalget er 

bevidst foretaget af to årsager 1) praktiske årsager, da mediedatabaserne (Factiva og 

Infomedia) udelukkende giver resultatet fra fysiske og online-artikler og 2) specialets 

omfang.  

I indsamlingen af artikler til indholdsanalysen, benyttede vi mediedatabaserne, Factiva og 

Infomedia. Mediedatabaser finder artikler ved brug af udvalgte søgekriterier, hvilket 

genererer et bestemt antal artikler. Da det er en automatiseret proces er der ingen garanti for 

korrektheden i de artikler, der bliver hentet. Det vil sige, at der kan komme artikler med, som 

ikke passer 100 % til vores formål. Vi har derfor løbende foretaget stikprøver, for at sikre 

reliabiliteten af vores data og manuelt frasorteret eventuelle artikler, som ikke er relevante for 

emnet. 
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Derudover har vi sikret reliabiliteten af specialet ved at gøre vores fremgangsmåde så 

gennemsigtig som muligt. Vi har fremstillet retningslinjer og fremgangsmåde for både 

indholdsanalyserne og de to fokusgruppeinterviews, hvor vi blandt andet også har redegjort 

for vores sammenhæng mellem teorivalg, dataindsamling og videnskabsteoretiske synspunkt. 

Til reliabiliteten holder vi os også vedvarende igennem processen kritisk til vores 

fremgangsmåde og egen forforståelse, fortolkninger og antagelser. 
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Kapitel 3 
Det teoretiske fundament 

 

Kapitel tre vil gennemgå det teoretiske grundlag for resten af specialet. Vi vil først og 

fremmest belyse nation branding, med henblik på at afklare, hvordan opbyggelsen og 

vedligeholdelsen af en nations brand fungerer. Dernæst vil vi komme ind på agenda-setting-

teori, for at forstå mediernes påvirkning på befolkningen, samt intermedia agenda-setting-

teori for at undersøge hvordan medierne påvirker andre medier. I forlængelse heraf vil vi 

belyse teoriområdet, media hype, for at forstå hvilke faktorer, der spiller ind i 

nyhedsudvælgelse og framing. Det vil lede os videre til en redegørelse af politisk agenda-

building, som bakker op om og udbygger media hype-teorien. Slutteligt vil vi tage et 

kildekritisk blik på det teoretiske fundament.  

Kapitel tre skaber teorirammen for både analyse og diskussion. 
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5.0 Nation branding 
Globaliseringen har medført at verden i dag fungerer som ét stort marked, hvilket har gjort, at 

der er kommet endnu større fokus på, hvordan nationer, igennem nation branding, kan 

differentiere sig fra hinanden i konkurrencen om at tiltrække turister, arbejdskraft, handel, 

investeringer m.m. (Anholt, 2007; Dinnie, 2008). Et stærkt og positivt brand kan i dette 

tilfælde give en konkurrencemæssig fordel for nationen (Dinnie, 2008). 

 

Ideen bag nation branding er, at klassiske branding- og marketingteknikker benyttes til at 

håndtere en nations omdømme (Fan, 2006). Vigtigt er det dog at skelne mellem et nation 

brand og et corporate brand, da hele landets befolkning har en indflydelse på nationens brand 

(Dinnie, 2008). Derfor er der en etisk forpligtigelse i, at en transparent, klar og troværdig 

vision, identitet og strategi for nationen opbygges (Anholt, 2007). Derudover er der også et 

stort antal interessenter, som sammen opbygger og forsøger at påvirke nationens brand, og 

som derefter skal appellere til en endnu større mængde interessenter (de Chernatony, 2008). 

Dette resulterer oftest i, at flere forskellige interessenter kommunikerer deres eget billede af 

landet uafhængigt af hinanden. Turistorganisation brander for eksempel nationen til 

udenlandske personer for at tiltrække turister, udenrigsministeriet brander nationen igennem 

deres politik til andre regeringer uden for landets grænser og befolkningen brander nationen i 

deres egen måde at handle på (Anholt, 2007). Ifølge Dinnie (2008: 15) er det derfor vigtigt, at 

der tages højde for de forskellige interessenters indflydelse i definitionen af nation brands: 

”[A national brand] is the unique, multi-dimensional blend of elements that provide the 

nation with culturally grounded differentiation and relevance for all of its target audiences”. 

På den anden side benytter Anholt (2007) sig af begrebet Competitive Identity, da han 

argumenterer, at nation brands i sidste ende har mere med national identitet og den politiske 

og økonomiske konkurrenceevne at gøre end egentlig branding. På baggrund af vores 

interesse i påvirkningen af den danske regerings tiltag på Danmarks konkurrenceevne, 

konkret i forhold til turisme, vælger vi at bruge Anholts (2007) teori om Competitive Identity 

som omdrejningspunkt for nation branding-teorien. Anholt har yderligere opbygget to 

databaser, the Nation Brand Index og the Good Country Index, som bruges i målingen af 

nationers omdømme. 

 

Anholt (2007) anerkender ligesom Dinnie (2008), at i opbyggelsen af et stærkt og positivt 

nation brand, skal der tages højde for de forskellige interessenter, som med hver sin agenda 
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kommunikerer ud om og påvirker nationens brand. En af de interessenter, der har meget at 

skulle have sagt i nation branding er turistorganisationer (Anholt, 2007). Dette bunder i, at 

turistorganisationer oftest har de højeste budgetter og bedste marketing managers, hvilket 

medfører at deres stemme ofte er højest i kommunikationen af nationens brand (Anholt, 

2007). Yderligere har turistorganisationer en stor interesse i et stærkt differentieret nation 

brand, da de fleste destinationer brander sig på de samme parametre såsom smuk natur, 

gæstfrihed, hvide strande etc. (Dinnie, 2008). Et stærkt differentieret brand vil hjælpe med og 

lette individers decision-making process, da valget af rejsedestinationen påvirkes af nationens 

omdømme (Anholt, 2007). Det er også værd at nævne, at med faldende priser på 

internationale rejser, samt en stigning i middelklassens købekraft og dens søgning efter nye 

oplevelser, er vigtigheden af et stærkt nation brand ifølge Anholt (2007) ikke diskuterbart.  

 

5.1 Stereotyper 

Endnu en nævneværdig forskel mellem corporate brands og nation brands ligger i pointen, 

at der er en forskel mellem brand identitet (hvad virksomheden ønsker kunderne skal se) og 

brand image (hvad kunderne rent faktisk ser). I nation branding er denne skelnen mellem 

identitet og image yderst vigtigt, idet der allerede eksisterer nationale stereotyper, som kan 

være svære at ændre på (de Chernatony & McDonald, 2003). Mennesker verden over har 

hverken tid eller lyst til at forstå andre nationers brands i dybden og bruger i stedet klicheer 

og stereotyper til at differentiere landene fra hinanden (Anholt, 2007). Stereotyperne kan 

være sande eller falske, positive eller negative, men indikerer en hvis forståelse for nationens 

omdømme (Anholt, 2007). Eksempelvis er et stærkt omdømme defineret af, at personer, der 

kender til landet, generelt benytter den samme stereotyp til at beskrive landet (Anholt, 2007). 

Et svagt omdømme er i stedet et, hvor landet ikke har en større betydning for dem, der kender 

til landet, eller at landet har flere forskellige betydninger (Anholt, 2007). En nation med et 

svagt omdømme har derfor sjældent en klar stereotyp, som forbindes med landet (Anholt, 

2007). 

 

Problematikken i stereotyper er dog at de sjældent viser en realitet, men derimod et billede af 

landet dannet for flere år, endda årtier, siden (Anholt, 2007). Dette bunder i den tilknytning 

befolkningen har til deres opfattelse af verden og det faktum, at der skal ske noget drastisk 

før individer rent faktisk går ind og ændrer deres opfattelse af et land fuldstændig (Anholt, 

2007). Der er derfor et lille udbytte på kort sigt i at opbygge et nation brand, hvilket resulterer 
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i at mange lande, der i forvejen har et godt omdømme, læner sig tilbage og nyder godt af det 

omdømme, de har (Dinnie, 2008). Selvom der er en sandhed i denne pointe, fordi det netop 

først er på længere sigt, at man kan se om landets omdømme er påvirket, argumenterer 

Anholt derimod, at det ikke er landets tidligere præsentationer og eventuelle anerkendelse, 

der vil ændre landets omdømme, men derimod hvor godt landet er til at bidrage til planeten 

og menneskeheden generelt (GfK, 2015). Når Nation Brand Index’ resultater udgives hvert 

kvartal er det muligt at spore ændringer fra et kvartal til et andet, hvilket ifølge Anholt skal 

minde os om, at selvom landes omdømme generelt er meget stabile, er det ikke umuligt at 

ændre dem (GfK, 2015). Og det er igennem fortællingerne om et brand, at landets omdømme 

opbygges, så selv hvis nationen har et godt omdømme, men fortsat begår de samme fejl, kan 

det på lang sigt godt påvirke omdømmet, fordi fortællingerne kontinuerligt gentages 

(Gormsen, 2015B). Det kan derfor argumenteres, at landets gode omdømme ikke blot skal 

tages for givet, da man igennem diverse handlinger godt kan påvirket omdømmet på lang 

sigt.  

 

5.2 National identitet og medierne  

Første skridt i strategiskabelsen for en stærk Competitive Identity er ifølge Anholt (2007), 

opbyggelsen af en stærk national identitet og derefter en stærk nationalistisk følelse i 

befolkningen. Anholt (2007) kalder ideen living the brand, da måden hvorpå befolkningen 

agerer og forstår nationens brand påvirker nationens omdømme. Ifølge Dinnie (2008) er 

linket mellem den nationale identitet og nationens omdømme derfor stærkt, fordi omdømmet 

netop udledes af landets kultur – både sprog, arkitektur, sport, litteratur, historie og 

befolkningens gøren og laden. Müller-Peters (1998) definerer national identitet således: 

”National identity refers to a special form of collective or social identity, and in this case the 

collective which constitutes identity is the nation.”. Den nationale identitet er opbygget af 

fælles historier og myter, et hjemland, fælles love, økonomi m.m. (Dinnie, 2008). Den 

nationale identitet er yderligere en stor del af et individs egen identitet (Smith, 2007). 

 

Ifølge Morley & Robins (1995) kan man ikke se på national identitet uden også at se på 

medierne. Skabelsen og opretholdelsen af en national identitet er stærkt påvirket af medierne, 

da de skaber et rum af minder, oplevelser og solidaritet, som befolkningen kan identificere 

sig med (Morley & Robins, 1995). I tråd med dette argumenterer både Cameron (1999) og 

Anderson (2006), at den nationale identitet, som befolkningen forstår gennem medier, derfor 
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i sidste ende bliver befolkningens egen opfattelse af den nationale identitet. Ifølge Sjursen 

(2006 i Schneeberger, 2009) sker der gennem medierne en konstant og kontinuerlig skabelse 

og genskabelse af den nationale identitet.  

Det kan derfor konkluderes, at når der snakkes om nation branding er det alle de mange 

forskellige interessenter, der påvirker kommunikationen af omdømmet, den nationale 

identitet og medierne, som er med til at opbygge brandet. 

 

6.0 Agenda-setting 
På samme måde som medierne påvirker kommunikationen af et lands omdømme, er 

medierne ifølge Carroll & McCombs (2003) også med til at sætte befolkningens agenda.  I 

den danske befolkning er mediedækningen af flygtningekrisen, og især den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen, blevet omdiskuteret i forhold til, hvordan mediedækning kan 

påvirke det danske omdømme negativt. Vi finder det derfor relevant at kigge nærmere på 

agenda-setting, da Carroll & McCombs (2003: 36) mener at ”[m]uch of what consumers and 

other external stakeholders learn about companies and the issues that surround them comes 

from the news media”. 

Agenda-setting har primært været studeret inden for politiske valgkampagner, men kan også 

benyttes inden for organisationskommunikation (Carroll & McCombs, 2003). Derudover, vil 

vi også argumentere, at agenda-setting kan benyttes i forhold til nation branding, eftersom vi 

i ovenstående afsnit argumenterer at medierne er med til at opbygge brandet, samt den 

nationale identitet. Agenda-setting-teorien er opdelt i tre forskellige niveauer, som vil blive 

uddybet herunder. 

 

6.1 Første niveau af agenda-setting 

”For all the news media, repeated attention to an object day after day is the most powerful 

message of all about its salience.” (Carroll & McCombs, 2003: 37). Ifølge Carroll & 

McCombs (2003) er det denne gentagne opmærksom, der i sidste ende er med til at udforme 

befolkningens meninger og holdninger. McCombs og Shaws, med deres studie af 

præsidentvalget ved Chapel Hills i 1968, er grundlæggerne bag teorirammen agenda-setting 

(Rogers, 1993) og vi vægter derfor de kilder, hvorved de har været medforfattere højt.   

Carroll & McCombs studie fra 2003 er yderst relevant for dette speciale, da den applikerer 

agenda-setting til forskellige former for kommunikation og derfor ikke kun beskæftiger sig 
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med politisk kommunikation, hvilket ellers førhen var hovedfokus for agenda-setting-teorier 

(Carroll & McCombs, 2003). 

Første niveau af agenda-setting kan beskrives som en overførsel af et fremtrædende emne fra 

mediernes agenda til befolkningens agenda (Jain & Winner, 2013; Carroll & McCombs, 

2003). På første niveau af agenda-setting undersøges det derfor, hvor fremtrædende medierne 

gør et emne, samt hvilke emner der får opmærksomhed. Når både Jain & Winner (2013) og 

Carroll & McCombs (2003) snakker om emner, kan det referere til alt fra offentlige forhold, 

politiske kandidater, virksomheder og, i vores tilfælde, lande.  

Måden hvorpå medierne gør specifikke emner mere fremtrædende afhænger for eksempel af, 

hvor medierne placerer emnet (først versus til sidst i avisen) og hvor stor overskriften er 

(Carroll & McCombs, 2003). Hvor medierne vælger at placere emner både lige nu og her, 

men også over tid, mener Carroll & McCombs (2003) har stor betydning for, hvor stor en del 

af befolkningens agenda emnet bliver. Det er dog relevant at bemærke, at Carroll & 

McCombs (2003) kigger mere på fysiske nyhedsmedier, hvor det i dag også er relevant at 

inkludere online nyhedsmedier.  

Mustapha & Wok (2015) har undersøgt agenda-setting i online nyhedsmedier og mener, at 

den placering, der svarer til forsideartiklerne i en avis, hos online nyhedsmedier er de 

nyheder, der forekommer øverst på hjemmesiden. De resterende artikler i en fysisk avis kan 

tilsidesættes med de nederste artikler på hjemmesiden og de artikler, der findes i indekset 

(Mustapha & Wok 2015).  

 

Carroll & McCombs (2003) argumenterer ydermere, at første niveau af agenda-setting kan 

forbindes med top of mind recall hos befolkningen. Top of mind recall er en vigtigt faktor at 

have for øje, da det kan være nemmere at få befolkningen til at genkalde, hvad de allerede 

mener og altså hvad de har top of mind end det er at ændre de eksisterende meninger og 

holdninger (Keller, 2013). For at være top of mind skal befolkningen kunne linke brandet til 

symboler, navn osv. og genkalde brandet under forskellige forhold (Keller, 2013), hvorfor det 

altså er hvor fremtrædende nationens brand er hos befolkningen, der afgør hvor top of mind 

landet er. 

 

Da første niveau af agenda-setting drejer sig om hyppigheden af medieomtale er det med en 

indholdsanalyse muligt at sætte hvor mange artikler, der publiceres, imod resultater fra en 

fokusgruppe, for at se om medierne har påvirket befolkningens agenda. 
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6.2 Andet niveau af agenda-setting 

Agenda-setting handler ikke kun om hvilke emner, medierne sætter på dagsorden, men også 

hvordan emnerne beskrives. Andet niveau af agenda-setting vedrører hvilke egenskaber 

medierne benytter til at belyse de emner, der er på dagsorden, og hvordan medierne tillægger 

betydning til forskellige emner. Det vil sige, at ”[f]or each object on the media agenda, there 

also is an agenda of attributes” (Carroll & McCombs, 2003: 38). Der skelnes mellem to 

forskellige egenskaber; uafhængige egenskaber og emotionelle egenskaber. De uafhængige 

egenskaber er de kvaliteter, der tillægges emnet, hvorimod de emotionelle egenskaber er den 

tone, der tillægges emnet (Jain & Winner, 2013). Det vil sige, at med de uafhængige 

egenskaber er der fokus på for eksempel standpunkt ved problemstillinger, kompetencer, 

erfaring og personligt standpunkt (Carroll & McCombs, 2003). Mens der ved de emotionelle 

egenskaber for eksempel tillægges en bestemt tone som værende positiv, negativ, neutral 

eller blandet (Carroll & McCombs, 2003). 

Agenda-setting-effekten på andet niveau kommer til udtryk gennem overensstemmelsen 

mellem de egenskaber medierne knytter til emnet og de egenskaber befolkningen knytter til 

emnet (Guo, Vu & McCombs, 2012). Ydermere vedrører effekten af andet niveau af agenda-

setting, den forståelse af et emne, der bliver skabt hos befolkningen (Carroll & McCombs, 

2003). 

 

6.3 Tredje niveau af agenda-setting 

Det tredje, og sidste, niveau af agenda-setting henviser til, hvordan medier forbinder 

forskellige emner med hinanden og altså hvilken sammenhæng, der er mellem forskellige 

emner. Guo, Vu & McCombs (2012) argumenterer, at når specifikke emner bliver nævnt 

sammen i medierne, vil der også være større sandsynlighed for at befolkningen vil associere 

de emner med hinanden. Guo, Vu & McCombs (2012) baserer deres forskning på tre 

indholdsanalyser og studier. Ud fra deres dybdegående empiriindsamling vægter vi kilden 

højt, hvorfor vi vil anvende den i bearbejdelsen af vores data. 

Teorien om tredje niveau af agenda-setting er opbygget af koncepter fra forskellige 

netværksteorier, da det menes, at ” [the] individual’s cognitive representation of objects and 

attributes is presented as a network-like structure where any particular node will be 

connected to numerous other nodes” (Kaplan, 1973 i Guo, Vu & McCombs, 2012: 54). Det 

vil sige, jo mere medierne forbinder elementer med hinanden, jo større chance er der for, at 

befolkningen vil relatere de to emner til hinanden. For at forstå et budskab fra medierne går 
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individet igennem en tretrins informationsproces. De tre trin er encoding, storage og retrieval 

(Guo, Vu & McCombs, 2012): 

Trin 1 – Encoding: Her bliver budskabet opfanget fra medierne og skaber et midlertidigt 

netværk i modtagernes korttidshukommelse (Guo, Vu & McCombs, 2012). 

Trin 2 – Storage: Er hvor information, der fornyligt er modtaget, bliver forbundet med 

modtagerens associationsnetværk/langtidshukommelse. Det er på storage-trinnet, at der 

bliver skabt forbindelser til andre elementer i forhold til hvilke associationer modtageren 

allerede har i det eksisterende netværk. Der er her mulighed for at styrke og vedholde 

forbindelsen, hvis elementerne ofte bliver nævnt sammen (Guo, Vu & McCombs, 2012).  

Trin 3 – Retrieval: Omhandler det at genfinde information fra langtidshukommelsen. Den 

information, der tit er nemmeste at finde frem, er ofte den information, der har flest 

associationsforbindelser til noget andet information i hukommelsesnetværket (Guo, Vu & 

McCombs, 2012). 

 

6.4 Intermedia agenda-setting 

Intermedia agenda-setting fokuserer modsat klassisk agenda-setting ikke på overførslen af 

emner fra mediernes agenda til befolkningens agenda, men i stedet overførslen af emner fra 

et medie til et andet (McCombs, 2014; Lee, Lancendorfer & Lee, 2005). Det betyder konkret, 

at nyheder bragt af eksempelvis amerikanske medier er med til at påvirke andre landes 

medieagenda. 

Golan (2007) tager skridtet videre og argumenterer, at den internationale nyhedsagenda 

resulterer mere fra intermedia agenda-setting-processer end nyhedsværdien af en konkret 

begivenhed. På baggrund af Golans dybdegående studie vægter vi denne pointe højt i resten 

af udformningen af vores speciale. Yderligere bakker både Breen (1997) og Vasterman 

(2005) op omkring denne pointe med dokumentation i deres respektive studier. Vasterman 

(2005: 514) pointerer at ”[j]ournalism is a highly selfreferential system: news is what other 

media consider newsworthy”. Dette kan ifølge Vasterman (2005) føre til en høj ensartethed i 

det overordnede nyhedsudvalg – et aspekt vi vil kigge nærmere på i teoriafsnittet Media 

Hype. 

 

8.4.1 Intermedia agenda-setting på første og andet niveau 

Som allerede nævnt, er første og andet niveau af agenda-setting de mest klassiske, og disse to 

niveauer kan også benyttes i forhold til intermedia agenda-setting. Lopez-Escobar et al. 
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(1998) har foretaget et studie af tre dominerende nyhedskilder ved et spansk regeringsvalg 

med henblik på at belyse både første og andet niveau af intermedia agenda-setting.  

Modsat den klassiske agenda-setting, fokuserer første niveau af intermedia agenda-setting 

ikke på hvor meget, der skrives, men nærmere på om det er de samme emner, der vægter 

højest på de forskellige mediers agenda (Lopez-Escobar et al., 1998). Vu, Guo & McCombs 

(2014) bekræfter ligeledes en sammenhæng af mediernes agenda imellem i forhold til første 

niveau af agenda-setting. 

Intermedia agenda-settings andet niveau bygger videre på den klassiske agenda-setting. Hvor 

den klassiske agenda-setting kigger på hvilke egenskaber, der tillægges de forskellige emner, 

er der i intermedia agenda-setting fokus på om egenskaberne, der bliver belyst fra medie til 

medie er ens (Lopez-Escobar et al., 1998). Det er relevant at nævne, at der ses en større 

intermedia agenda-setting-effekt fra avis til tv-nyheder end aviser imellem, men der ses dog 

stadigvæk en sammenhæng mellem aviser (Lopez-Escobar et al., 1998). Lopez-Escobar et 

al.’s (1998) studie er derimod afgrænset til kun at kigge på intermedia agenda-setting på et 

enkelt marked, men ifølge Kleinnijenhuis, Schultz, Utz & Oegema (2013), som har foretaget 

et omfattende studie af både amerikanske og britiske aviser i forbindelse med 

olieudslipskrisen for BP, er det bekræftet, at der også foreligger intermedia agenda-setting på 

tværs af landegrænser. 

 

6.5 Agenda-setting for nationer – lokal vs. global mediedækning 

Når der kigges nærmere på agenda-setting i forhold til nationer og mediedækning af 

nationale og globale historier, kan der være en forskel i, hvad der bliver skrevet om hvor og 

hvornår. 

Normalt handler agenda-setting om forskellige emner eller objekter, men når fokus er på 

mediedækning af nationer vil de uafhængige variabler skifte fra for eksempel personlige 

problemer til hvor betydningsfuld nationen er (Wanta, Golan & Lee, 2004). Både Wanta, 

Golan & Lee (2004) og Shoemaker & Reese (1996) nævner for eksampel, at der er fundet en 

forskel i, hvor mange nationale og internationale nyheder, der er blevet bragt i de forskellige 

medier. Ydermere mener Wanta, Golan & Lee (2004) at international mediedækning burde 

være en essentiel funktion i agenda-setting, da en stor del af befolkningen udelukkende får 

deres information om udlandet fra nyhedsmedierne. Til gengæld mener Shoemaker & Reese 

(1996) også, at organisationer i avisers nærmiljø vil have større sandsynlighed for at få 

opmærksomhed i avisen, da organisationer kan påvirke eksempelvis den lokale økonomi. Ud 



 Side 49 af 137 
Kapitel	
1

Kapitel	
2

Kapitel	
3

Kapitel	
4

Kapitel	
5

Kapitel	
6

fra Shoemaker & Reeses pointe kan der trækkes parraller til nationer, da det kan 

argumenteres, at der vil være mere fokus på egen nation i medierne frem for andre nationer. 

Der hvor medierne kan have fokus på udenlandske lande, er hvis det pågældende emne har 

indflydelse eller betydning nationalt (Shoemaker & Reese, 1996).  

 

Ydermere har undersøgelser, i forhold til andet niveau af agenda-setting vist, at hvis en 

nation får negativ mediedækning, vil der være større sandsynlighed for at adspurgte vil have 

en negativ tankegang vedrørende den nation, hvorimod en positivt mediedækning af en 

nation skaber en neutral opfattelse af befolkningen (Wanta, Golan & Lee, 2004). Hvad mere 

interessant er, at undersøgelser viser, at lande, der har modtaget neutral mediedækning, er 

mere positivt opfattet af befolkningen (Wanta, Golan & Lee, 2004). 

 

6.6 Befolkningens rolle i agenda-setting 

”Vi forstår og oplever os selv og vores omverden gennem – og i lyset af – medierne.” (Jensen 

& Waade, 2009: 31). 

Når befolkningen skal ytre deres mening, fokuserer de på specifikke dele information, der 

aktuelt er fremtrædende, i stedet for at tage alt optaget information i betragtning (Carroll & 

McCombs, 2003). Det vil sige, hvis der aktuelt bliver fokuseret negativt på et land i 

medierne, kan der opstå en tendens til, at det negative vil blive udgangspunktet, i stedet for at 

kigge på al tidligere modtaget information om det land. Men selvom medierne har stor magt 

og påvirkningsevne på befolkningen, trænger alt ikke nødvendigvis igennem. van Leuven & 

Slater (1991) argumenterer for eksempel, at befolkningens holdning især er fokuseret rundt 

omkring emner, der er relevante for de forskellige individer og at der skabes interested 

publics. Disse interested publics skabes ud fra hvilket niveau af aktivitet, involvering og 

interesse, der fremkommer uden for den offentlige meningsproces (van Leuven & Slater, 

1991). En anden relevant faktor at inddrage er, at meninger om og holdninger til en nation 

lige så vel er påvirket af de direkte og indirekte oplevelser, produkter og services, der stiftes 

bekendtskab med (Jain & Winner, 2013). Medierne er derfor blot en af mange af nationens 

interessenter, der er med til at skabe nationens omdømme. 

 

6.7 Meningsdannelse 

Et andet vigtigt aspekt i forhold til agenda-setting er teorien om meningsdannelse. Ifølge 

Katz & Lazarsfeld (1955) transporteres information ikke direkte fra medierne til 
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befolkningen, men derimod fra medierne til meningsdannere og så til befolkningen. Denne 

teori refereres til som ”Two-step flow of communication”. Meningsdannere fungerer som et 

filter, hvor information fra medierne fortolkes og tilpasses inden den kommer videre til resten 

af befolkningen (Katz & Lazarsfeld, 1955). En meningsdanner er defineret som en 

indflydelsesrig person, der bliver opsøgt for råd og synspunkter (Katz & Lazarsfeld, 1955). 

Merton (1957) opdeler meningsdannere i to kategorier, monomorphic og polymorphic. 

Meningsdannere, som har ekspertise inden for ét specifikt felt og yderligere kan påvirke 

andre inden for dette specifikke felt kaldes monomorphic. Polymorphic beskriver derimod de 

meningsdannere, som på trods af ikke at have ekspertise inden for alle felter, stadig har stor 

indflydelse på mange forskellige felter (Merton, 1957). Katz (1957) pointerer dog to år efter 

hans bog med Lazarsfeld udkom, at meningsdannere også selv kan blive påvirket af andre 

meningsdannere, hvilket viser at ”two-step flow of communication”-modellen ikke er helt så 

simpel, som de ”two-step” antyder.  

 

På trods af alderen på både Katz & Lazarsfelds (1955), Katz’ (1957) og Mertons (1957) 

teorier, er de i dag stadig grundteorier inden for meningsdannelse. Men det er vigtigt at tilføje 

endnu et lag til teorien på baggrund af den udvikling, der er sket inden for digitale medier. 

Med adgang til big data argumenterer Choi (2015), at man kunne forvente at en ”One-step 

flow of communication”-model ville være tydelig, eftersom medierne på baggrund af 

informationer om befolkningens online adfærd og præferencer kan målrette deres 

kommunikation direkte til den specifikke person, som de ønsker at nå. Men Katz & 

Lazarsfelds (1955) ”Two-step flow of communication”-model spiller stadig en stor rolle 

ifølge Choi (2015), og Stansberry (2012) argumenterer, at meningsdannere faktisk spiller en 

endnu mere aktiv rolle i online netværk end hvad der ses i Katz’ model fra 1957. På baggrund 

af Katz’ (1957) eget argument om at meningsdannere også påvirkes af andre meningsdannere 

foreslår Hilbert, Vásquez, Halpern, Valenzuela & Arriagada (2016), at der på baggrund af 

kompleksiteten i sociale netværk, også kan være tale om et ”Multi-step flow of 

communication”. ”Multi-step flow of communication” ændrer dog ikke umiddelbart på 

meningsdannerens rolle i kommunikationen og i forlængelse af Stansberry (2012) 

argumenterer Hilbert et al. (2016) at meningsdannere har en fremtrædende rolle i 

kommunikationen fra medier til befolkningen. 
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7.0 Media hype 
”Mediernes betydning i det moderne samfund kan ikke længere forlade sig på en model, hvor 

medierne opfattes som adskilte fra det øvrige samfund og kultur” (Hjarvard, 2009: 6). 

Ifølge Hjarvard (2009) er medierne med til at danne en kløft mellem virkeligheden og 

mediernes fremstilling af virkeligheden. Det kan derfor diskuteres om de specifikke emner, 

der tiltrækker mediernes søgelys oprigtigt fortjener mere opmærksomhed og afspejler 

virkeligheden eller om de blot lever op til kriterierne for ”den gode historie”. 

 

Når der udføres dybdegående analyser af mediedækning, hænder det at et specifikt emne 

skiller sig ud og skaber en overraskende stor nyhedsbølge (Vasterman, 2005). Det specifikke 

emne tiltrækker aviser og tv-stationers fulde opmærksomhed og i trit med den stigende 

mediedækning skabes en illusion om, at situationen er forværret til en voksende krise 

(Vasterman, 2005; Kepplinger & Habermeier, 1995). Med Vastermans (2005) dokumentation 

i tre års dybdegående analyser af mediedækning i forbindelse med medieskabte kriser lægger 

vi stor vægt på dette udsagn i specialet. Et stort udsving i medierne er dog ikke ensbetydende 

med en medieskabt krise. Forskellen skal findes, ifølge Vasterman (2005), i det misforhold, 

der er mellem virkeligheden og nyhedsbølger ved medieskabte kriser. I diskussionen om 

medieskabte kriser kan følgende spørgsmål derfor stilles: er nyhedsmedierne med til at 

dække en nyhed eller i stedet med til at skabe den? 

  

Kitzinger & Reilly (1997) påpeger, at hvis den specifikke nyhed først har fået momentum i 

aviserne, vil nyheden blive ved med at tiltrække journalisternes interesse. Journalister stræber 

efter ”den gode historie” (Stråth & Wodak, 2009), og et emne med en allerede eksisterende 

interesse omkring sig i medierne er netop det – en god historie (Kitzinger & Reilly, 1997). 

Ifølge Stråth & Wodak (2009) påtager journalister sig derfor en vigtig rolle i agenda-setting, 

da de er med til at bestemme, hvor meget fokus en nyhed skal have i medierne. I tråd med 

journalisternes rolle i agenda-setting påpeger Fiske (1994) at medierne skaber og bygger 

nyhedsbølgen større, end den egentlige begivenhed, som startede nyhedsbølgen. Richard 

Salant fra CBS News er derimod stærkt imod ideen om at medierne skaber nyhederne og 

siger ”We dont make the news; we report it” (Shoemaker & Reese, 1996: 34). Denne debat 

ligger ydermere op til spørgsmålet om, hvorvidt journalister lever op til de klassiske 

journalistiske standarder, som der er nedskrevet i Commission on Freedom of the Press 

(1947). De klassiske journalistiske standarder omhandler, at det er de mest relevante 
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begivenheder, der er sket på den specifikke dag, som skal rapporteres på en troværdig måde 

(Commission on Freedom of the Press, 1947). Shoemaker & Reese (1996) giver på sin vis 

Richard Salant ret i at nyhederne er baseret på, hvad der sker i virkeligheden, men de 

argumenterer, at journalisterne derimod går ind og udvælger, hvilke nyheder der skal have 

mest fokus, og er på den måde stadig med til at skabe de nyheder, der kommer ud til 

befolkningen. Thompson (1995 i Vasterman, 2005: 510) argumenterer, at mediernes 

indflydelse på samfundet også er med til at skabe en krise, som slet ikke var blevet til noget, 

havde medierne ikke blandet sig. Vasterman (2005) kalder dette udsving i nyhedsdækning for 

media hype.  

Konkret definerer Vasterman (2005: 515) media hype som ” […] a media-generated, wall-to-

wall news wave, triggered by one specific event and enlarged by the self-reinforcing 

processes within the news production of the media”. Ydermere ligger det i ordet hype at man 

opbygger noget, stimulerer noget, og endda promoverer noget igennem ekstravagante og 

misvisende argumenter (Vasterman, 2005).  

Vasterman (2005) beskriver processen af nyhedsbølgen værende startet af et trigger event. Et 

trigger event er en begivenhed, som får mere opmærksomhed end normalt – det behøves ikke 

være fordi begivenheden fortjener mere opmærksomhed, men kan sagtens opstå under 

agurketiden, fordi der ikke er andet relevant at rapportere. Derudover kan det være alt fra 

naturkatastrofer, et politisk interview eller en ny sundhedsrisiko (Vasterman, 2005). På grund 

af trigger eventet starter der endnu en proces, som han beskriver som news theme. News 

theme er den ramme, medierne følger når de skal finde flere nyheder, som passer til trigger 

eventet. News theme strukturerer og definerer hvilken vinkel, historien skal have og hvilke 

kilder, medierne skal kontakte (Brosius & Eps, 1995). Ideen om news theme lægger tæt op af 

framing-teori. 

 

7.1 Framing 

Entman (1993) definerer framing som en proces af udvælgelse og prominens. Når en 

nyhedshistorie skal frames udvælges der specifikke dele, som gøres mere prominente i 

teksten for blandt andet at definere og evaluere en specifik problemstilling eller foreslå et 

specifikt handlingsmønster til modtageren (Entman, 1993). Shoemaker & Reese (1996) 

understreger, at på trods af nyhedernes forankring i virkeligheden, manipulerer medierne 

virkeligheden, da de i tråd med Entmans (1993) definition af framing udvælger, hvilke 

historier, der skal dækkes i medierne og bestemmer hvilke dele af historierne, der skal have 
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størst fokus. Shoemaker & Reese (1996) baserer deres konklusion på sekundær empiri, men 

grundet relevansen for vores fokusområde, undersøger vi denne påstand mere dybdegående.  

Hallahan (1999) understøtter Shoemaker & Reeses (1996) pointe og argumenterer, at framing 

er en vigtig del i skabelsen af en social virkelighed, fordi framing er med til at skabe de 

perspektiver, individer ser verden igennem. Mere konkret benyttes framing til at definere 

meningen og formålet med en tekst, så man sikrer sig at individer opfatter teksten som ønsket 

(Hallahan, 1999). 

Hallahan (1999) har igennem en analyse af over 1000 artikler, der omhandler framing, 

sammensat syv framing-modeller. Modellen Framing of News definerer news framing, som 

den måde medierne fremstiller nyheder inden for kulturelle og forståelige termer. News 

framing kan bedst forstås som media packages, som organiserer begivenheder og tilpasser 

dem, så de passer til hovedhistorien (Gamson, 1984). Denne idé lægger sig tæt op ad Brosius 

& Eps’ (1995) definition af nyhedstemaet. Gitlin (1980) og Morley (1976) argumenterer, at 

news framing i sidste ende er et magtværktøj, som kan bruges til at bestemme hvilket 

verdenssyn, der dominerer i nyhederne. Hackett (1984) argumenterer derimod at 

journalisterne ikke altid er klar over, at de benytter sig af news framing, fordi deres framing 

bunder i deres underbevidstheds forståelse af verden. Derudover konkluderer McQuail (1992) 

også, at objektivitet simpelthen er et utopisk ideal, som ikke fuldstændig kan opnås. Dette 

bunder blandt andet i at objektivitet tit er på bekostning af andre nyhedskriterier såsom 

identifikation og tiltrække læserens interesse (McQuail, 1992). Dette leder til konklusionen, 

at medierne aldrig kan være fuldstændige objektive og som Kitzinger & Reilly (1997) 

argumenterer, er journalister også ofte bundet af at skrive om et specifikt emne på grund af 

noget så simpelt som ” […] everybody talks about it […] ” (Kitzinger & Reilly, 1997: 334). 

Igennem 126 interviews med journalister og nyhedsmedier finder Kitzinger & Reilly (1997), 

at hvad andre medier synes er nyhedsværdigt er med til at bestemme, hvilke emner, der 

skrives om. Hvis vi går ud fra, at der sker intermedia agenda-setting processer imellem 

medierne, leder det os til en diskussion af de nyhedskriterier, der bliver brugt til at bedømme, 

hvorvidt en nyhed skal have meget opmærksomhed i medierne. Ydermere, om disse 

nyhedskriterier bliver nedprioriteret, så man kan frame en historie, således at den passer ind i 

hvad der forstås som ”den gode historie”. 

7.2 Nyhedskriterier 

Ifølge de klassiske lærebøger om journalisme (Mencher, 1994; Østlyngen & Øvrebø, 1998) 

skal nyheder leve op til disse nyhedskriterier: ” […] significance (the relevance and 
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importance of the event or phenomenon to the readers), identification (geographical or 

cultural proximity), sensation (the element of surprise), timeliness (proximity in time), 

conflict (controversy, confrontation), …. salience (familiarity) and influence (of the country, 

institution or person in the news story)” (Allern, 2002: 140). Ydermere argumenterer 

FitzSimon (1993: 25) at en af de vigtigste kriterier er sizzle – en begivenhed, der ikke ses til 

hverdag eller som kan fremprovokere nogle følelser hos modtageren. Shoemaker, Danielian 

& Brendlinger (1991) støtter op om påstanden, men understreger samtidig, at det kan være på 

bekostning af significance, idet chancen er større for at en usandsynlig begivenhed får meget 

mediedækning kontra en sandsynlig begivenhed, på trods af begivenheden har større relevans 

for befolkningen.  

Det skal dog nævnes, at nyhedskriterier ikke er statiske og universale kriterier for hele det 

journalistiske felt, men kan skifte fra avis til avis og over tid (Allern, 2002). Derudover 

spiller de kommercielle interesser også en rolle i nyhedskriterierne, for som Allern (2002) 

påpeger, er medierne også en virksomhed, som producerer et produkt, der sælges til 

markedet. Rolland (2006: 944) argumenterer, at medierne har flyttet sig fra ” […] public 

service to profit […] ”, og det er ikke længere kun nyhedskriterierne, der er med til at 

beslutte hvilke historier, der bliver trykt i aviserne. Historierne skal sælge, men de skal 

derudover heller ikke være dyre at producere (Östgaard, 1965), hvilket blandt andet kan være 

grunden til ensartetheden i nyheder medierne imellem. Det er nemlig en billigere historie at 

skrive, hvis medierne kan få den serveret på et sølvfad (for eksempel ved at tage information 

direkte fra et andet medie eller blot renskrive pressemeddelelser) (Allern, 2002). Det åbner 

altså for nogle kommercielle nyhedskriterier som eksempelvis omkostninger og profit. 

Vasterman (2005) tager i tråd med Kitzinger & Reilly (1997) også fat i kritikken af, at alle 

nyheder skal leve op til nogle specifikke nyhedskriterier og argumenterer, at under et media 

hype slækker medierne på deres nyhedskriterier for at få nye nyheder til at passe ind i 

nyhedstemaet. 

 

Kepplinger & Habermeier (1995) har i en analyse af tre forskellige trigger events undersøgt, 

hvordan trigger events kan være med til at påvirke mediedækningen efter begivenheden. I 

alle tre tilfælde skete der en stigning i artikler efter trigger eventet, på trods af, at der ikke 

generelt var sket en stigning af denne type begivenheder. Medierne søger efter lignende 

hændelser og hvis der ikke er nogen, finder de ældre begiveheder frem, som de kan give 

fornyet dækning (Vasterman 2005). Forestillingen om at den første begivenhed, trigger 

eventet, er efterfulgt af mange lignende begivenheder, og at vi befinder os i en krisetilstand, 



 Side 55 af 137 
Kapitel	
1

Kapitel	
2

Kapitel	
3

Kapitel	
4

Kapitel	
5

Kapitel	
6

er derfor en illusion (Kepplinger & Habermeier, 1995; Vasterman, 2005). Ifølge Kitzinger & 

Reilly (1997) leder de ændrede nyhedskriterier til en masse ens nyheder, som er med til at 

forstærke nyhedsbølgen, men som samtidig også er med til at presse flere medier til at skrive 

om den samme nyhed. Dette lægger også fint op til Allerns (2002) idé om kommercielle 

nyhedskriterier, da det er billigere at fremstille nyheder, som der allerede er nogen, der har 

skrevet om. Vi kommer derfor frem til konklusionen, at nyhedskriterier mere er en form for 

retningslinjer end egentlige kriterier for at historierne bliver trykt og i specielle tilfælde er der 

mulighed for at slække på dem, så avisen kan opfylde sine kommercielle nyhedskriterier. 

 

8.0 Politisk agenda-building 
”Agenda building is defined as the process in which demands of various groups in society 

become an item of legitimate attention by public officials.” (McCombs, Shaw & Weaver, 

1997: 21). Agenda-building handler derfor om, at aktører påvirker hvilke emner, der kommer 

frem på befolkningens agenda gennem troværdige medier, som for eksempel aviser, for at 

fremme egen position. McCombs (2014: 143) mener dog at ”[d]espite the juxtaposition from 

time to time in the literature of the terms agenda-setting and agenda-building, there is no 

fundamental difference between the two. It is a distinction without a difference”. Vi vælger 

alligevel at benytte begrebet agenda-building i forhold til den politiske påvirkning på 

forskellige agendaer, idet fokus ligges på eksistensen af en adskilt påvirkningsfaktor. 

 

8.1 Den politiske indflydelse 

Agenda-building er relevant at kigge på i forhold til politisk kommunikation, da ”[d]et 

politiske system bruger medierne som en kommunikationskanal mellem partierne og den 

brede offentlighed og mellem partierne indbyrdes” (Hjarvard, 2009: 26). Hvilket samspil, der 

opstår mellem politik og medier, er et meget omdiskuteret emne med spredte meninger. 

Stråth & Wodak (2009) pointerer, at journalisterne er afhængige af politikerne for at få den 

gode historie, ligeledes er politikerne afhængige af journalisternes omtale af dem. Det gør i 

den forbindelse også journalister til en vigtig aktør over for politikerne, da de har en stor 

indflydelse på hvilken agenda, der bliver opbygget og hvilke begivenheder, der bliver gjort til 

kriser (Stråth & Wodak, 2009). På den anden side viser resultater fra Lengauer, Donges & 

Plassers (2013) studie, en general opfattelse fra politikerne, om at medierne har mere 

indflydelse og agenda-setting magt end selve journalisterne og talspersonerne har. I 

forlængelse argumenterer Blach-Ørsten (2014: 112), at ”[d]er hersker altså en vis uenighed 
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om, hvorvidt det er medierne eller politikerne/partierne, der sætter dagsordenen og er i stand 

til at ’udnytte’ den anden part”. 

Roberts & McCombs (1994) har i deres studie fundet, at politisk reklame og udtalelser fra 

politiske kampagnebegivenheder påvirker medierne og hvad journalisterne skriver i deres 

artikler. Det vil sige, at politikere, med deres agenda, kan påvirke mediernes agenda. En 

måde hvorpå politikere anvender agenda-building, er ved at tilpasse deres kommunikation 

ved at personificere eller polarisere de politiske vinker, således at det de vil frem til, nemt kan 

komme igennem medierne og ind på agendaen (Hjarvard, 2009). Tidligere nævnte 

nyhedskriterier er også relevante for politisk agenda-building, da den politiske 

kommunikationsstrategi skal tilpasses de opsatte nyhedskriterier for at medierne overhovedet 

vil tage kommunikationen i betragtning (Eksmark & Blach-Ørsten, 2011). 

 

8.2 Politik og media hype 

Som tidligere nævnt kan det argumenteres, at medierne er med til at skabe og manipulere 

vores virkelighed. Hallahan (1999) nævner blandt andet at formålet med agenda-building er 

at manipulere med symboler, opbygge sammenhænge og mobilisere bestemte 

sammenslutninger. På samme måde lægger Shoemaker & Reese (1996) vægt på ideen om 

politisk bias, som en måde, hvorpå der bliver manipuleret med vores virkelighed. Når det er 

sagt, argumenterer Shoemaker & Reese (1996) også, at tidligere studier ikke har fundet stor 

forfordeling af specifikke politikere eller politiske partier i nyhedsmaterialet. Der benyttes 

dog forskellige bias i medierne, der på hver deres måde kan påvirke politisk. Et åbenlys bias 

er partisanship, som handler om at have mediemateriale, der åbent godkender politiske 

kandidater (Shoemaker & Reese, 1996). Partisanship er blandt andet relevant, da det her er 

muligt for politikerne at påvirke den media hype, der er skabt, ved for eksempel at sørge for, 

at medierne får adgang til materiale, hvor politikerne enten taler for eller imod media hypen. 

 

8.3 Politisk kommunikation i Danmark 

”Politikerne har, via en professionalisering af den politiske kommunikation, tilpasset sig 

mediernes former med så stor dygtighed, at den danske kommunikationselite samlet mener, at 

politikerne i dag stadig har den største dagsordenssættende magt.” (Eksmark & Blach-

Ørsten, 2011: 17). 
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Eksmark & Blach-Ørsten (2011) har undersøgt den danske politiske kommunikationskultur 

ud fra en større komparativ spørgeskemaundersøgelser gennemført i ni forskellige lande og vi 

lægger derfor stor vægt på deres konklusioner. 

En af de nævneværdige konklusioner er blandt andet, at Danmark er et land, hvor politik og 

medier er mest adskilt, da journalister ikke har et stort politisk bias (Eksmark & Blach-

Ørsten, 2011). Overordnet gives der dog udtryk for, at de danske medier har et meget 

højreorienteret bias og er mere politiserede end de andre undersøgte lande (Eksmark & 

Blach-Ørsten, 2011). Dernæst er en anden nævneværdig konstatering, som bekræfter 

resultater fra tidligere omtalte undersøgelse, at danske politikere ses som værende store 

agendasættere og altså gode til strategisk at påvirke og udnytte mediernes agenda for at 

komme igennem til befolkningens agenda (Eksmark & Blach-Ørsten, 2011). Begrundelsen 

ligger i, at Danmark er et meget professionelt land, hvor der er høj fokus på, hvordan medier 

og politikere kommunikerer (Eksmark & Blach-Ørsten, 2011). I forhold til danske politikere, 

som værende gode agenda-sættere, konkluderes det også, at de benytter redskaber, der passer 

til medierne, men samtidig sørger for, at de ikke mister den politiske logik. Et af de redskaber 

de benytter er ’vinkling på konflikt og drama’ som har som vist sig at være effektivt 81 % af 

gangene i Danmark (Eksmark & Blach-Ørsten, 2011). 

 

9.0 Kildekritik 
I dette afsnit vil vi tage en kritisk tilgang til de kilder vi bruger i specialet, både akademiske 

og ikke-akademiske. Vi vælger at tage udgangspunkt i vores empiri og applikerer teorien på 

henholdsvis indholdsanalyserne og de to fokusgruppeinterviews. Vi har derudfra valgt at 

beskæftige os med de forskellige teoretiske perspektiver nævnt i ovenstående teoriafsnit. 

Vores hovedperspektiver er, som sagt, nation branding, agenda-setting, media hype og 

politisk agenda-building.  

Der bliver hovedsageligt benyttet akademiske kilder, men ikke-akademiske kilder 

fremkommer i form af avisartikler, der blandt andet redegør for de begivenheder, der har 

været i forbindelse med den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. Derudover 

benyttes der også udtalelser fra ikke-akademiske nyhedsartikler i diskussionen, når der blandt 

andet diskuteres politisk agenda-building og meningsdannelse.  

Da en stor del af specialet bygger på mediehåndtering ser vi nyhedsartikler, som passende 

kilder til den givne problemstilling. Vi vil i brugen af nyhedsartikler forholde os kritisk, da de 

ikke nødvendigvis er skrevet objektivt, men når vi bruger eventuelle citater fra eksperter eller 
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politikere, vil vi så vidt muligt altid forsøge at stille det op imod tidligere udtalelser eller 

politiske standpunkter, så vi kan spore deres motiv. 

Et vigtigt kildekritisk element i vores teorivalg er kildernes alder. Da vi i vores teoretiske 

perspektiver vedrørende agenda-setting og media hype især beskæftiger os med områder, der 

er påvirket af den digitale tidsalder og er i konstant udvikling, kan det tale imod kildernes 

troværdighed og aktualitet, at de ikke er af nyere dato. Vi benytter agenda-setting-teorier fra 

2003 og 2012 (Guo, Vu & McCombs, 2012; Carroll & McCombs, 2003), men selv siden 

2012 kan der være sket store udviklinger i måden, medierne arbejder på, grundet den 

teknologiske udvikling. Det kan betyde, at den teori vi benytter ikke er fuldt opdateret. Vi har 

ikke desto mindre valgt at benytte os af teorierne alligevel, blandt andet fordi teoretikerne 

betegnes som grundlæggerne af de teoretiske perspektiver og yderligere, at mange af de 

nyere kilder, vi har fundet, bygger på de grundlæggende teorier. Vi har samtidig valgt at 

supplere med nyere teori, som inkorporerer nyere tiltag, som for eksempel sociale medier. 

Eftersom vi har valgt udelukkende at basere vores indholdsanalyser på nyhedsartikler (både 

online og papirudgaver), giver det også mening at benytte teoretikere, der skriver om 

nyhedsartikler, og ikke teoretikere, der udelukkende fokuserer på sociale medier.  

I vores teoriafsnit om media hype, benytter vi ligeledes kilder af ældre dato, såsom 

Shoemaker & Reese (1996) og Vasterman (2005). Media hype er yderligere et af de emner, 

som netop er påvirket af mediernes udvikling, og der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, 

hvor anvendelig en kilde fra 1996 er i 2016. Shoemaker & Reese (1996) undersøger blandt 

andet mediernes påvirkning og manipulation af virkelighed, hvilket kan argumenteres stadig 

at have stor relevans i dag og i dette speciale. Når vi kigger på nyere kilder, rykker de 

derimod ikke på de allerede opsatte parametre fra tidligere kilder. I alle de nyere kilder bliver 

der refereret tilbage til de første teorier, såsom Shoemaker & Reeses (1996) og Vastermans 

(2005), hvorfor vi har valgt også at tage udgangspunkt i disse. 

I vores teorivalg har vi lagt fokus på validiteten af teoretikernes empiri, for at sikre os at 

teorien har belæg for de givne påstande. Det betyder midlertidig ikke at vi afholder os fra 

kilder uden dybdegående empiri og data, hvor nyhedsartiklerne er et klassisk eksempel. I 

nyhedsartiklerne har vi ikke altid mulighed for at finde dokumentation for de påstandene, der 

optræder, men vi bruger primært denne form for kilder i vores diskussion, hvor vi vil 

diskutere deres validitet og sætte dem op imod akademiske kilder, andre udtalelser m.m. 

Der vil yderligere blive taget stilling til kildekritik løbende igennem specialet. 
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Kapitel 4 
Analyse 

 

Ud fra den teoretiske ramme vil kapitel fire udgøre den analytiske del af specialet. Vores 

analyse er inddelt i tre dele, der hver især bunder i den indsamlede data.  

Del et vil have indholdsanalysen af det engelske medielandskab som omdrejningspunkt og 

indholdsanalysen vil blive belyst ud fra vores hovedteoretiske områder agenda-setting og 

nation branding. Del to vil ligeledes blive analyseret ud fra agenda-setting og nation 

branding, men med udgangspunkt i den indsamlede data fra vores to fokusgruppeinterviews. 

Del tre vil være en analyse af den data, vi indsamler i en indholdsanalyse af det danske 

marked. Denne del af analysen vil teoretisk tage udgangspunkt i intermedia agenda-setting 

og berøre politisk agenda-building. Samtidig vil sidste del af analysen skabe grundlag for 

diskussion. 
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10.0 Analyse del I: Indholdsanalyse af engelske medier 

I dette afsnit vil vi analysere den data, vi finder gennem indholdsanalysen på det engelske 

marked (se bilag 1 for samlet overblik). Vi starter med at analysere indholdsanalysen ud fra 

et agenda-setting-perspektiv og dernæst ud fra et nation branding-perspektiv. 

 

10.1 Agenda-setting 

Vi ønsker at undersøge Danmarks omdømme hos de engelske borgere og ifølge Carroll & 

McCombs (2003) kommer størstedelen af hvad individer og eksterne interessenter lærer om 

situationer og emner fra nyhedsmedierne. Det vil sige, at det, der ytres om Danmark igennem 

medierne kan påvirke den engelske borgers opfattelse af Danmark, hvilket gør en analyse af 

mediernes agenda-setting-effekter relevant. Derfor vil vi ud fra indholdsanalysen på det 

engelske marked, undersøge, hvor meget der siges om Danmark, hvad der siges og hvordan 

det forbindes med andre emner. 

 

10.1.1 Første niveau af agenda-setting 

Idet første niveau af agenda-setting omhandler ”salience of objects” (Carroll & McCombs, 

2003), vil vi nu analysere og diskutere hvilke emner, de engelske medier har taget op på 

deres agenda. 

Ud fra nedestående model 1 ses der forskellige fremtrædende peaks. Modellen er en oversigt 

over antallet af artikler, der er skrevet om Danmark og flygtningekrisen i perioden 1. august 

2015 til 25. marts 2016 i de ti største aviser i England, og viser en beskrivelse af hvilke 

begivenheder, der har forårsaget stor mediedækning. Vi har defineret et peak, som bestående 

af minimum fem artikler pr. dag over en periode af minimum to sammenhængende dage. 

Over hele perioden er der totalt 680 artikler og de fire peaks består af sammenlagt 134 

artikler. 



 Side 61 af 137 Kapitel	
1

Kapitel	
2

Kapitel	
3

Kapitel	
4

Kapitel	
5

Kapitel	
6

 
Model 1: Antal artikler om Danmark og flygtningekrisen i de engelske medier. 

 

Ifølge Carroll & McCombs (2003: 37) er ” […] repeated attention to an object day after day 

... the most powerful message of all about its salience.”. Hvis vi tager udgangspunkt i hvad 

Carroll & McCombs (2003) argumenterer, er de mest dominerende emner, der blev 

fremhævet på de engelske mediers agenda, i forbindelse med Danmark og flygtningekrisen 

følgende: Libanonreklamerne, den lukkede grænse mellem Danmark og Tyskland, 

smykkelovgivningen, og grænsekontrollen mellem Sverige og Danmark. 

 

Peak 1: ”Libanon” 08/09/2015 – 11/09/2015. I det første peak bliver Danmark specielt 

fremhævet på den engelske agenda i forhold til tre forskellige begivenheder. Disse 

begivenheder er den danske udgivelse af ”skræmmeannoncer” i libanesiske aviser, 

grænsehåndteringen og det faktum, at Danmark ikke er forpligtet til at tage flygtninge ind, da 

de har en speciel aftale med EU, hvor de ikke er bundet til tiltag som dette. 

Peak 2: ”Smykkeloven” 13/01/2016 – 15/01/2016: Det tredje peak omhandler smykkeloven, 

og mere konkret, at den danske regering offentliggør ønsket om at foretage forskellige nye 

tiltag (Lov L87), blandt andet smykkeloven, som skal hjælpe i håndteringen af 

flygtningekrisen. 

Peak 3: ”Smykkeloven vedtages” 21/01/2016 – 29/01/2016. Fjerde peak omhandler ligesom 

tredje peak smykkeloven. Der bliver her taget fat i vedtagelsen af Lov L87 om 

udlændingestramninger, der i de engelske medier primært betegnes som ”jewelry bill”. 

Peak 4: ”Grænsekontrol” 08/02/2016 – 09/02/2016. I det sidste peak er der meget blandede 

benævnelser af Danmark og flygtningekrisen, men det mest fremhævede emne er 

grænsekontrollen mellem Sverige og Danmark. 
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Det er relevant at bemærke, at graden af opmærksomhed til Danmark i de forskellige artikler 

varierer. Variationen findes i, at Danmark kun bliver nævnt i en bisætning i visse artikler, 

hvilket er tilfældet i samtlige artikler i peak 4 (”Grænsekontrol”), hvorimod Danmark i andre 

artikler er inkluderet i overskriften og er hovedfokus i artiklen. Effekten af første niveau af 

agenda-setting afhænger af, hvor meget opmærksomhed et emne får (Carroll & McCombs, 

2003; Jain & Winner, 2013). Derfor kan det argumenteres at grafen ovenfor ikke giver et 

retvisende billede af, hvor meget opmærksomhed Danmark har fået i medierne. Det kan 

argumenteres ikke at være retvisende, idet grafen ikke nødvendigvis kun viser artikler, der 

fuldt ud omhandler Danmark.           

                                                                                                                  

Det leder os videre til en nærmere undersøgelse af, hvor i artiklen Danmark bliver nævnt, 

eftersom placeringen af emnet har betydning for hvor fremtrædende emnet er. Danmark og 

flygtningekrisen bliver blandt andet kun nævnt i overskriften i omkring 7 % af artiklerne. Det 

giver en indikation af, at Danmark ikke bliver fremhævet på de engelske mediers agenda. I 

relation hertil bemærkes det også, at der ud af det samlede antal artikler er 22 %, hvor 

Danmark og flygtningekrisen er hovedfokus og hele 88 % hvor Danmark og flygtningekrisen 

enten nævnes i en bisætning eller i hvert fald ikke bærer artiklen. Vi kan derfor se en tendens 

til, at Danmark hovedsageligt bliver nævnt som en bisætning i artiklerne, hvilket bekræfter, at 

de peaks vi har fundet, ikke nødvendigvis viser, at Danmark er hovedfokus på den engelske 

agenda. Det kan dog ikke udelukkes, at det ikke stadig har en effekt, da enhver form for 

benævnelse i medierne kan påvirke befolkningen. 

 

Hvor fremtrædende emner er på mediernes agenda afgøres også af hvor i avisen eller på den 

online nyhedsside artiklen er placeret (Carroll & McCombs, 2003; McCombs, 2014; 

Mustapha & Wok, 2015). Da vi har indhentet artikler fra Factiva, har det dog ikke været 

muligt for os at undersøge, hvor artiklerne har været placeret, da placering ikke forekommer i 

søgeresultaterne. Vi kan derfor desværre ikke vurdere, hvor stor agenda-setting-effekt der har 

været netop i forhold til artiklernes placering. 

 

Selvom vores resultater viser at konkrete emner om Danmark og flygtningekrisen bliver 

fremhævet på de engelske mediers agenda, behøves det ikke at betyde at de emner er mere 

fremtrædende end andre emner på de engelske mediers agenda. Det er derfor yderligere 

relevant at se på, hvor meget opmærksomhed andre emner, som også omhandler 

flygtningekrisen får. I tabel 7 nedenfor ses forskellen mellem artikler om den danske 
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regerings håndtering af flygtningekrisen, og England og flygtninge i de ti største aviser i 

England. 

Factiva-søgning 

Land England Danmark 

Søgeord 
Refugee + United 

Kingdom/England/UK/British 
Refugee + Denmark/Danish 

Antal artikler 10.120 680 

Periode 01.08.2015 - 25.03.2016 01.08.2015 - 25.03.2016 

Tabel 7: Antal artikler om England og Danmark 

 

Det kan ud fra tabellen aflæses, at ved samme søgning som vores indholdsanalyse er baseret 

på, men med England som omdrejningspunkt, er der blevet genereret 10.120 artikler mod 680 

artikler om Danmark. Der er blevet skrevet 9.440 artikler mere om England end om Danmark 

og når vi sætter de to tal op imod hinanden, kan det derfor argumenteres at Danmark og 

flygtningekrisen måske ikke er så fremtrædende et emne på den engelske agenda, som ved 

første øjefald. Anholt (2007) argumenterer, at der kan ske en ændring i befolkningens 

opfattelse af situationer og nationer, skulle der ske noget drastisk. En mediedækning på 680 

artikler om Danmark og flygtningekrisen op imod 10.120 om England og flygtningekrisen, 

altså under 7 % om Danmark, gør mediedækningen svær at kategorisere som drastisk, og 

ligeledes svær at argumentere som værende nok til at få ændret holdninger om Danmark 

fuldstændigt. Det er dog muligt, at det skaber små ændringer, hvilket vi vil kigge nærmere på 

under analysen af data fra fokusgrupperne senere hen. 

At Danmark får meget mindre omtale end England stemmer også overens med Shoemaker & 

Reeses (1996) pointe om, at emner, der har større potentiale for at påvirke lokalsamfundet, 

får mere fokus i medierne end emner, der ikke har stort potentiale til at påvirke 

lokalsamfundet. Derfor kan det argumenteres, at emner, der handler om England, borgernes 

egen nation, får mere opmærksomhed i medierne, end emner om Danmark, der ikke på 

samme måde kan siges at have en direkte påvirkning på lokalsamfundet. For at sætte det lidt i 

perspektiv, viser tabel 8 et overblik over, hvor mange artikler de ti største engelske aviser har 

skrevet om henholdsvis Tyskland og Sverige, to lande, der også har været i fokus i 

mediebilledet. 
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 Tabel 8: Antal artikler om Tyskland og Sverige 

 

Ud fra tabel 8 ses det, at Danmarks skandinaviske naboland, Sverige, har været i fokus i 

dobbelt så mange artikler som Danmark i de engelske medier og Tyskland har været i fokus i 

næsten ti gange så mange artikler som Danmark har. Det er altså bemærkelsesværdigt at se, at 

Danmark udfylder en lille del af det samlede mediebillede taget i betragtning, at både 

Tyskland og Sverige får mere mediedækning end Danmark i de engelske medier. Hvad der er 

mere interessant at bemærke er, at der kun er omkring 40 % mindre artikler skrevet om 

Tyskland end om England i forhold til flygtningekrisen i de engelske medier. Det kan derfor 

argumenteres, at det ikke kun er grundet fokus på lokalsamfundet, at der ikke er skrevet flere 

artikler om Danmark og det kan ydermere konkluderes, at England og de engelske medier har 

andet, og mere, at fokusere på end den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. 

 

10.1.2 Andet niveau af agenda-setting 

I forhold til agenda-setting er det også relevant at undersøge, hvilke egenskaber medierne 

tillægger emnerne, da egenskaberne kan påvirke hvilket lys den engelske befolkning ser 

Danmark og flygtningekrisen i. Det er især relevant for dette speciale om Danmarks 

omdømme, da mere negativ mediedækning af en nation giver større sandsynlighed for, at 

befolkningens opfattelse af nationen også bliver negativ (Wanta, Golan & Lee, 2004). Vi vil 

derfor nu analysere og diskutere andet niveau af agenda-setting, som behandler de 

egenskaber, der bliver tillagt de fremtrædende emner på mediernes agenda. 

Igennem analysen af de fire peaks ses overordnet en neutral tone (Se tabel 9). Medierne 

tillægger altså i de fleste tilfælde ikke en dominerende negativ eller positiv tone til Danmark 

og flygtningekrisen, hvilket ifølge Wanta, Golan & Lee (2004) kan skabe en positiv 

opfattelse af Danmark. Det er dog interessant at bemærke, at der højst er én positiv artikel i 

hvert peak, hvorimod der er flere negative artikler pr. peak. 

 

 

 

Factiva-søgning 

Land Tyskland Sverige 

Søgeord Refugee + Germany/German Refugee + Sweden/Swedish 

Antal artikler 6.226 1.328 
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Tone 

Peak 
1 

Libanon 

2 

Smykkeloven 

3 

Smykkeloven 

vedtages 

4 

Grænsekontrol 

Positiv 1 0 1 0 

Negativ 5 3 21 1 

Neutral 25 8 59 9 

Tabel 9: Tonen i medierne  

 

Tabellen ovenfor viser alle artikler i hvert peak vi har fundet, men som nævnt ved første 

niveau af agenda-setting er der flere artikler, hvor Danmark kun nævnes som en bisætning og 

altså ikke har hovedfokus i artiklen. Derfor viser den nedenstående tabel 10, hvordan tonen er 

i de artikler, hvor Danmark og flygtningekrisen er hovedfokus. 

Tone for artikler med Danmark i fokus 

Peak 
1 

Libanon 

2 

Smykkeloven 

3 

Smykkeloven 

vedtages 

4 

Grænsekontrol 

Positiv 0 0 0 0 

Negativ 5 3 15 0 

Neutral 4 2 13 0 
   Tabel 10: Tonen pr. peak 

 

Her tegner der sig en anden tendens. Ved de artikler, hvor Danmark er i fokus er fordelingen 

mellem negativ og neutral tone meget ens. I både peak 1 (”Libanon”), 2 (”Smykkeloven”) og 

3 (”Smykkeloven vedtages”) er der endda flere negative artikler end neutrale, hvorimod der i 

peak 4 ikke forekommer artikler, med Danmark som hovedfokus. Dette viser et billede af, at i 

de artikler, hvor Danmark nævnes som en bisætning, er tonen forholdsvis neutral, hvorimod 

at de artikler med Danmark som hovedfokus, generelt har en mere negativ tone.  

 

Det hænder få gange, at Danmark bliver omtalt med positivt-ladede ord og når det sker, 

bruges det ofte i datid og som beskrivelse af, hvad nuværende aktiviteter strider imod. 

Negativt-ladede ord ses derimod ofte og er med til at bekræfte den negative tone, der ses i 
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flere artikler med Danmark som hovedfokus. Negativt-ladede ord omfatter blandt andet ord 

som ”controversial” (Stromme, 2016), ”discourage” (Henderson, 2015), ”criticism” (Henley, 

2016) og ”unfortunate decision” (Orange, 2015B). Disse ord bliver gentaget flere gange og 

ifølge Wanta, Golan & Lee (2004) skaber positiv mediedækning kun en neutral opfattelse af 

nationen, hvorimod negativ mediedækning skaber en negativ tilgang til nationen. Det kan 

derfor argumenteres, at ordene kan være med til at påvirke læseren til at danne en negativ 

holdning til Danmark og den danske regerings håndteringen af flygtningekrisen.  

 

Andet niveau af agenda-setting er yderligere et vigtigt værktøj i skabelsen af en nations 

omdømme, da det er på dette niveau at stereotyper og image bruges og opbygges (McCombs, 

2014). Stereotyper er en del af de uafhængige egenskaber og kan være med til at påvirke 

befolkningens agenda. I de analyserede artikler ses der primært brug af stereotyper om 

Danmark i peak 3 (”Smykkeloven vedtages”) og få gange i peak 4 (”Grænsekontrol”). Et 

nation brand er ofte genkendeligt igennem stereotyper, da det er normalt at mennesker ikke 

har tid eller lyst til at fordybe sig i andre nationers brand (Anholt, 2007). Det kan derfor også 

argumenteres, at de engelske medier benytter stereotyper, når de skriver om Danmark, for at 

vække genkendelighed hos læseren. En af de mest fremtrædende stereotyper i 

indholdsanalysen er, at Danmark er ”the happiest country in the world” (Crouch, 2016). 

Derudover bliver det danske velfærdssystem også nævnt flere gange. I den forbindelse bliver 

der nævnt vendinger som ”free education” (Staufenberg, 2016) ”great human rights 

standards” (Crouch & Kingsley, 2016) ”equality” (Brown, 2016) og ”excellent childcare 

arrangements” (Brown, 2016). Det bliver blandt andet også nævnt at Danmark er et grønt og 

meget rigt land, og landet tillægges menneskelige karaktertræk som liberal, smart og varm. I 

en af artiklerne bliver der for eksempel skrevet at danskere er ” […] the fundamentally 

tolerant, smart, creative and when needed, tough nation that has led by example in the past” 

(Simonyi, 2016). Brugen af disse stereotyper er med til at signalere, hvem der bliver skrevet 

om og vække genkendelighed hos læseren. På den anden side ses det også, at stereotyperne 

primært benyttes som en faktor, der skal skabe negative associationer, da stereotyperne skal 

ses som en kontrast til det aktuelle Danmark under flygtningekrisen. Et eksempel er når en 

artikel henviser til stereotypen om, at Danmark er et af de gladeste og rigeste lande i verden, 

men yderligere sætter det sammen med nyheden om, at den danske regering vil tage 

værdigenstande fra de flygtninge, der kommer til Danmark, for at finansiere deres ophold 

(Crouch, 2016).  
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Selvom der benyttes stereotyper i indholdsanalysen, ses der ikke en gennemgående tendens i 

at bruge dem. De kan dog stadig være tilstede hos læseren og blive genfundet når aviserne 

skriver om Danmark og der bliver skabt associationer til Danmark. Det bliver her interessant 

at se, hvordan fokusgrupperne benytter stereotyper, hvilket vi vil komme ind på senere i 

specialet. 

 

Carroll & McCombs (2003) argumenterer ydermere, at eksempler på uafhængige egenskaber 

er kompetencer og standpunkter. I forbindelse med de uafhængige egenskaber, brugt om 

Danmark og flygtningekrisen, omfatter det danske partier eller politikeres holdninger og 

standpunkter samt konkrete kompetencer, som kan give en opfattelse af partierne eller 

politikerne som værende på en bestemt måde. Der bliver i flere artikler for eksempel lagt 

vægt på at Dansk Folkeparti er et ”anti-immigration” (Malm, 2015) eller ”populist 

Eurosceptic” (Henley, 2016) parti, hvilket bliver fremsat negativt, da det for eksempel sættes 

i forbindelse med nazisme og den nye ”kontroversielle” smykkelov (Malm, 2015). Derudover 

bliver især også Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen nævnt sammen med 

vendinger som ”anti-immigration” og som leder af et parti, der vandt mindre end en femtedel 

af stemmerne til det sidste regeringsvalg (Crouch, 2016), hvilket kan give læseren en negativ 

indgangsvinkel til Lars Løkke Rasmussen og hans udtalelser. Derudover bliver Lars Løkke 

Rasmussen også adskillige gange fremstillet negativt og sat i forbindelse med nazismen 

under Anden Verdenskrig (Henley, 2016), hvilket leder os videre til tredje niveau af agenda-

setting. 

 

10.1.3 Tredje niveau af agenda-setting 

Det sidste niveau af agenda-setting beskæftiger sig med, hvordan medierne forbinder emner 

på mediernes agenda med andre emner (Guo, Vu & McCombs, 2012). I mange artikler 

fremkommer ordene ”Nazi”, ”Nazism” og ”Holocaust” og der bliver under emnet 

”smykkeloven” trukket forbindelser mellem den danske regerings måde at behandle 

flygtninge på og nazisternes måde at behandle jøderne på under Anden Verdenskrig (Pearson, 

2016; Peat, 2016).  

Ud af de 145 artiklerne, der fremkommer i de analyserede peaks, er der 20 artikler, hvor der 

bliver refereret direkte til nazisme i sammenhæng med den danske regerings aktiviteter under 

flygtningekrisen. Det er ikke overraskende at de 16 ud af 20 artikler forekommer i peak 3  
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(”Smykkeloven vedtages”), hvor vedtagelse af Lov L87 er til debat, da den indebærer 

smykkeloven. I de fleste artikler bliver Danmark sat i forbindelse med nazisme negativt, men 

det ses dog, at der i peak 1 (”Libanon”) forekommer en artikel, hvor sammenhængen er mere 

positiv. Her bliver der refereret til, hvordan Danmark faktisk hjalp jøderne under Anden 

Verdenskrig og hvordan flere danskere nu også hjælper flygtninge på en sammenlignelig 

måde (Orange, 2015A). De resterende referencer til nazisme er derimod negative og 

sammenligner, hvordan tyskerne behandlede jøderne under Anden Verdenskrig med hvordan 

den danske regering vil konfiskere smykker og værdigenstande fra flygtninge nu. De to mest 

brugte vendinger er ” […] compared to the treatment of Jews by Nazi Germany during the 

Holocaust” (Dearden, 2016) og ” […] compared to the Danish proposal to the confiscation of 

gold and other valuables from Jews by the Nazis” (Charter, 2016). 

 

Når specifikke emner bliver nævnt sammen med andre emner i medierne gentagne gange, er 

der større sandsynlighed for, at befolkningen vil associere de emner med hinanden (Guo, Vu 

& McCombs, 2012). Da nazisme og behandlingen af jøder under Anden Verdenskrig bliver 

nævnt i sammenhæng med Danmark og smykkeloven adskillige gange, vil der være større 

sandsynlighed for, at befolkningen vil tage det negative præg i betragtning, der omhandler 

nazisme, når de hører eller læser om Danmark og smykkeloven. Linket der her bliver dannet 

kan for eksempel være med til at påvirke, hvordan landets omdømme opfattes, da 

befolkningen vil danne forbindelser mellem nazisme, Danmark og smykkeloven, når de hører 

det adskillige gange. Det bliver derfor spændende at undersøge om det rent faktisk har skabt 

en agenda-setting-effekt hos fokusgruppedeltagerne. 

Nazismesammenligningerne har været den mest dominerende del af tredje niveau af agenda-

setting og fylder 13,8 % af det samlede antal artikler. På den anden side, giver det plads til at 

der i 86,2 % af artiklerne bliver lagt vægt på andre emner.  

 

Nazismesammenligningerne er det emne, der bliver nævnt oftest, men der er også mange 

andre emner forbundet med den danske regerings håndteringen af flygtningekrisen. De 

engelske medier er blandt andet gode til at forbinde de forskellige aktiviteter Danmark 

løbende har foretaget sig med det emne, der er i fokus i den pågældende artikel. Det ses for 

eksempel at peak 4 (”Grænsekontrol”) ikke indeholder artikler med Danmark som 

hovedfokus, men hvor blandt andet grænsekontrollen i Danmark nævnes, når hovedemnet er 

grænsekontrol i EU generelt (Khan, 2016). Danmark bliver derudover forbundet med alt fra 
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demokrati til grænselov og der kan derfor være tale om, at der er meget støj, som de enkelte 

sammenligninger og links skal igennem for at nå frem til læseren.  

 

Tredje niveau af agenda-setting handler derudover også om, hvordan medierne skaber 

budskaber, der skaber forbindelser i forhold til Guo, Vu & McCombs’ (2012) tretrins 

informationsproces, som individer gennemgår for at forstå et budskab. Det er her relevant at 

undersøge trin to og tre, da ny information bliver forbundet med de elementer, der allerede er 

i det eksisterende netværk (Guo, Vu & McCombs, 2012). Når vi snakker om agenda-setting 

handler det om, at de emner, medierne sætter på dagsorden, muligvis allerede har en 

forbindelse til noget eksisterende viden eller i givet fald kan kobles til en eksisterende 

opfattelse af emnet. Ligeledes argumenterer Guo, Vu & McCombs (2012), at det ofte er 

nemmest at finde den information frem, der har flest associationsforbindelser til andre emner. 

Da vi beskæftiger os med en nation som emne, kan det antages at mange allerede har visse 

elementer og informationer koblet til Danmark. De elementer eller den information vil derfor 

tages i betragtning, når der læses ny information om Danmark. I den forbindelse kan det 

argumenteres, at hvis modtageren allerede har en forestilling om Danmark som for eksempel 

”the happiest country in the world”, vil denne information også tages med, når der i medierne 

læses om Danmark og for eksempel om smykkeloven. Derudover argumenterer Anholt 

(2007), at når først individer har fået opbygget en positiv brand story om en nation, vil de 

afvise alt negativt, der står imod denne grundassociation. Det kan derfor argumenteres, at de 

negative elementer, medierne skriver om Danmark, ikke nødvendigvis rykker ved den 

opfattelse, der allerede er opbygget om Danmark. Dog skriver Anholt (2007) også, at hvis 

den negative omtale forbliver kan den positive brand story blive brudt ned. 

 

Derudover er det også relevant at se på, hvordan der knyttes forskellige ord til 

flygtningekrisen afhængig af, hvad der søges på. Det er tilfældet da individer sætter alle 

emner og situationer i et netværk, hvor det forbindes med flere andre emner (Guo, Vu & 

McCombs, 2012). 

Det kan blandt andet ses i nedestående model 2, at de nøgleord, der er forbundet med artikler 

om flygtninge og enten England, Tyskland, Sverige eller Danmark er forholdsvist forskellige. 

Vendingen ”migrant crisis” er for eksempel en af de øverste på listen over UK-nøgleord, 

hvor det vægter mindre på listen over nøgleord for Danmark. Det viser, at medierne sætter 

forskellige emner i forbindelse med hinanden for at opnå forskellige associationer.  Når det 

kommer til artiklerne om Tyskland er der især skabt forbindelser til feminin politik og 
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kvindelig præsident, hvilket formentlig drejer sig om Angela Merkel, da hun har været en 

stor spiller i hele flygtningedebatten. På den anden side sætter de engelske medier blandt 

andet flygtninge i forbindelse med børneflygtninge for at opnå forskellige associationer, 

hvorimod dækningen koblet til Danmark sætter flygtningekrisen mere i forbindelse med pas-

fri rejsezone. I artiklerne om Sverige er der derimod lagt mere fokus på at forbinde 

flygtningekrisen med ”popular migrant route” og ”humanitarian tug-of-war”, hvilket også 

stemmer overens med at Sverige er en af de populære destinationer for flygtninge på grund af 

deres velfærdssystem. 

       Model 2: Nøgleord i engelsk mediedækning 
 

10.1.4 Intermedia agenda-setting 

Selvom der er forskellige nøgleord forbundet med forskellige emner, er det meget de samme 

emner der går igen i artiklerne og endda også fra avis til avis. Det er bevist, at der ofte opstår 

en intermedia agenda-setting-effekt fordi medier påvirker de emner, som andre medier 

skriver artikler om (Lopez-Escobar et al., 1998; Vu, Guo & McCombs, 2014).  

Intermedia agenda-setting ses også i denne indholdsanalyse på det engelske marked. Det ses 

blandt andet ved at de engelske artikler bliver påvirket af, hvordan den amerikanske avis, The  

Washington Post, har skrevet kritisk om den danske smykkelov (Malm, 2015), samt 

genudgiver artikler direkte fra The Washington Post (Taylor, 2015B; Swanson, 2015). Mere 

interessant er det, at præcis det samme citat fra The Washington Post går igen i flere artikler. 

Oversigt over nøgleord 

Nøgleord for England Nøgleord for Danmark 

child refugees  migrant crisis 
asylum seekers  refugee crisis 
refugee families rubber dinghy 
suicide bombers  asylum seeker  lazy sods 
sexual behaviour  

refugee crisis 
passport-free travel zone 
asylum seekers  migrant crisis 
border controls  migrant seekers 
controversial new law  migration crisis 
Drone footage  migrant camps 

Nøgleord for Tyskland Nøgleord for Sverige 

migrant crisis  refugee crisis 
feminine politics 
female presidents 
rubber dinghy  prison cells 
humanitarian disaster  main prison union 
death threats  political power 
 

migrant crisis 
popular migrant route 
humanitarian tug-of-war 
refugee crisis  asylum seekers 
longtime ally  net migration 
military rulers  democracy activist 
migrant camp 
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I dette citat bliver Danmark og smykkeloven sammenlignet med nazismen: ”The idea of 

seizing jewelry from people who are fleeing has a particularly bitter connotation in Europe, 

where the Nazis confiscated large amounts of gold and other valuables from Jews and 

others” (Noack, 2015).  I syv ud af 20 artikler, som laver en sammenligning mellem 

Danmark og nazisme, kommer linket direkte fra The Washington Post-citatet, hvilket svarer 

til 35 %. Her kan det konkret ses, hvordan artiklen i The Washington Post laver ringe i 

vandet. 

Derudover ses en intermedia agenda-setting-effekt idet flere aviser bringer den samme artikel 

og skriver om det samme emne. Det betyder også, at ved at medier påvirker hinandens 

agenda, kommer de pågældende emner til at være mere fremtrædende på mediernes agenda 

simpelthen fordi de siger de samme ting. Vi vil komme yderligere omkring intermedia 

agenda-setting senere i analysen. 

 

10.2 Nation branding 

Ud over en mulig agenda-setting-effekt, kan medierne også være med til at forme Danmarks 

omdømme i forhold til nation branding, da de er en af de mange interessenter, der kan 

påvirke et nations brand (Anholt, 2007). De udenlandske medier kan siges, at være en 

interessent i udformningen af Danmarks omdømme grundet den mulige agenda-setting-

effekt, som de kan have hos turister, samarbejdspartnere, leverandører osv. Yderligere er 

udenrigsministeriet en af de interessenter, der er med til at skabe nationens brand (Anholt, 

2007), hvilket vi ser i dette tilfælde, hvor de engelske medier tager fat i det danske 

udenrigsministeriums tiltag. Udenrigsministeriet har formentlig ikke fuldt ud forudset 

konsekvenserne af deres tiltag og den debat de kunne medføre internationalt. Her ses altså et 

konkret eksempel på hvordan flere interessenter kan være med til at påvirke nationens brand.  

 

Hvordan de engelske medier skriver om Danmark behøver ikke nødvendigvis kun at påvirke 

den engelske befolkning. Anholt (2007) mener, at et lands befolkning har en bestemt 

opfattelse af nation brandet, som påvirker nationens omdømme, hvilket han kalder living the 

brand. Der er her fokus på befolkningen og hvordan de er med til at skabe det nationale 

omdømme. I forhold til den engelske indholdsanalyse ses der for eksempel artikler om 

danskere, der gør noget godt for flygtningesituationen og har en positiv indgangsvinkel til 

flygtningeproblematikken, hvilket står i stærk kontrast til, hvordan Danmark og den danske 

regering bliver fremstillet i forhold til de ny implementerede flygtningetiltag. Artikler med 

fokus på den almene dansker handler for eksempel om, hvordan danskerne hjælper flygtninge 
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med at komme til Sverige ved at smugle dem over Øresund (Orange, 2015A) og hvordan en 

politimand ved Rødby leger med et flygtningebarn (Blair, 2015). Ved at udgive historier som 

disse, er der en mulighed for, at udlandet skelner mellem hvordan den danske regering og den 

danske befolkning handler, og på den måde vil det danske nationale brand muligvis tage 

mindre skade. Yderligere betyder det også, at hvordan danskere handler i mødet med 

englændere vil være med til at påvirke, hvordan englændere opfatter det danske brand. 

Modsat er det dog også muligt, at når de udenlandske medier skriver negativt om Danmark, 

går det ud over den danske nationale identitet. Den måde medierne fremstiller et nation brand 

og en national identitet kan have indflydelse på, hvordan befolkningen i det pågældende land 

opfatter den national identitet (Cameron, 1999; Anderson, 2006). Det kan derfor 

argumenteres, at når danskerne ser, hvordan de engelske medier skriver negativt om 

Danmark, vil danskerne selv opnå en frygt for at den nationale identitet er negativ og 

begynde at se den nationale identiet, som de engelske medier fremstiller den. 

 

10.3 Infomedia-rapport: Strømninger i flygtningedebatten ved indholdsanalyse 

Den 15. juni 2016 blev der offentliggjort en større undersøgelse fra Infomedia, hvor de ” […] 

ønsker at kvalificere den danske flygtningedebat” (Skjoldan et al., 2016: 1). Denne rapport 

kigger på nogle af de samme problemstillinger, som dette speciale beskæftiger sig med og er 

blevet foretaget forholdsvist løbende med, at vi har indsamlet vores data. Vi finder det derfor 

relevant at undersøge rapporten.  

Rapporten undersøger Danmarks omdømme i Sverige, Tyskland, England og USA på 

baggrund af den internationale kritik Danmark har modtaget i forbindelse med den danske 

regerings håndtering af flygtningekrisen. Der bliver derfor undersøgt, om den internationale 

kritik har haft konsekvenser for de fire landes befolknings holdning til Danmark. 

I analysen har Infomedia blandt andet foretaget en indholdsanalyse på det svenske, tyske, 

engelske og amerikanske marked i perioden 1. august 2015 til 30. april 2016. Perioden går 

omkring en måned ud over den analyserede periode i dette speciale, hvilket betyder at 

mængden af indsamlet empiri er større end vores. Vi kan derfor bruge Infomedia analysen til  

 

at supplere vores egen data. Først og fremmest er det bemærkelsesværdigt at se, hvordan 

Infomedia ud fra deres data har fundet en overordnet negativ grundtone i mediedækningen 

hos alle fire lande og en specielt kritisk tone i de amerikanske og engelske medier (Skjoldan 
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et al., 2016). Infomedias konklusion strider imod vores egne resultater, der viser, at der er en 

mere balanceret tone i de artikler, vi analyserede i de engelske medier.   

Det udelukker i midlertidig ikke for, at der stadig ses lignende tendenser i de to respektive 

analyser. Infomedia er blandt andet kommet frem til, at den mest negativt omtalte nyhed i de 

udenlandske medier er smykkeloven (Skjoldan et al., 2016).  Det bekræfter vores analyse, 

hvor der i peak 3, ”smykkeloven vedtages”, er flest negative artikler i forhold til de andre 

peaks. Model 3 viser, hvilke andre emner, der har modtaget omtale i udenlandske medier og 

deres PR-score. PR-scoren går fra -100 til +100, hvor minus, viser at der er flest artikler, som 

omtaler det pågældende emne negativt.  

 

 
   Model 3: Infomedia-rapport: PR-scoren for emner relateret til den danske regerings håndtering af 

   flygtningekrisen. 

 

Ud fra vores egen analyse fandt vi, at Lars Løkke Rasmussen blev fremstillet negativ i 

medierne. Infomedias rapport støtter op om denne konklusion og har fundet at Lars Løkke 

Rasmussen har en PR-score på -10. Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg er generelt de 

to personer, der har fået mest omtale i den givne periode, men Inger Støjberg har modtaget 

mere negativ kritik i forhold til Lars Løkke Rasmussen og ender på en PR score på -31 

(Skjoldan et al., 2016). 

 

Ud fra den data, vi har indsamlet og analyseret i den engelske indholdsanalyse, kan vi 

konkludere, at på trods af at den danske regerings håndtering af flygtningekrisen er på 

dagsordenen, er det intet imod, hvor meget der bliver skrevet om den engelske, tyske og 

svenske håndtering af flygtningekrisen. Grunden til overvægten af artikler om England og 

flygtningekrisen, ligger sandsynligvis i Shoemaker & Reeses (1996) pointe at lokale nyheder 

og emner, som direkte påvirker lokalsamfundet, får mere fokus i de nationale medier. I 
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forhold til andet niveau af agenda-setting er det interessant at se, at der overordnet set er en 

neutral tone om Danmark, men når der udelukkende kigges på artikler, hvor Danmark er i 

hovedfokus, er der flere artikler med en negativ tone end en neutral tone. Derudover kan vi 

konkludere, at det mest fremtrædende link, der bliver skabt på tredje niveau af agenda-

setting, er linket mellem nazismen under Anden Verdenskrig og den danske regerings 

initiativ vedrørende smykkeloven. Hvorvidt de fremhævede danske initiativer i forhold til 

flygtningekrisen er drastiske nok til at påvirke den engelske befolknings opfattelse af 

Danmark og det danske omdømme vil blive analyseret yderligere i næstkommende afsnit. 

 

11.0 Analyse, del 2: Fokusgrupper i London 
På baggrund af Jain & Winners (2013) påstand om, at medierne er med til at påvirke 

befolkningens opfattelse af andre lande, vil vi undersøge om medierne har været med til at 

påvirke den engelske befolkning i deres opfattelse af Danmarks brand gennem 

mediedækningen af den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. Denne del af 

analysen vil diskutere den data, vi har indsamlet i fokusgrupperne og sætte den op imod den 

indsamlede data fra vores engelske indholdsanalyse for at finde eventuelle agenda-setting-

effekter hos deltagerne. 

 

Denne del af analysen bygger på data fra to fokusgruppeinterviews foretaget i London den 3. 

april 2016 (Bilag 2). I de to fokusgrupper blev syv temaer tydelige (se bilag 2 for resumé og 

lydfil), og da tre af temaerne på sin vis omhandlede aspekter af samme sag, har vi valgt at 

inddele de syv temaer i fire afsnit: 1) Danmarks omdømme: Det gode liv, 2) Flygtningekrisen 

set med den engelske befolknings øjne, 3) Karikaturen og 4) Begrænset kendskab til den 

danske regerings håndtering af flygtningekrisen. 

 

11.1 Danmarks omdømme: Det gode liv 

I begge fokusgrupper var der især ét gennemgående billede af Danmark; et land, der 

symboliserer ”high quality life”. Udsagn som ”great work-life balance”, ”good social 

services” og ”the happiest country in the world” blev brugt til at beskrive Danmark. Fire 

deltagere mente at Danmark var et ideelt sted at bo og ifølge en af vores deltagere blev det 

konkluderet at ” […] the only bad thing you can say about Denmark is envy related” (Bilag 

2, Lydfil 1, fokusgruppe, 2: 00:15:59). En af deltagerne påpeger endda, at han godt kunne 

tænke sig at bo i Danmark.  



 Side 75 af 137 Kapitel	
1

Kapitel	
2

Kapitel	
3

Kapitel	
4

Kapitel	
5

Kapitel	
6

Ifølge Anholt (2007) er et stærkt nation omdømme defineret ved at individer generelt 

benytter de samme ord til at beskrive landet. På trods af, at der er et klart tema i 

fokusgrupperne om at Danmark associeres med ”det gode liv”, er det vigtigt at pointere, at 

det var det eneste konkrete tema, som deltagerne var enige om. Vi bad deltagerne om at 

beskrive Danmark med tre ord og alt fra ”cold” til ”blonde” blev nævnt, men kun to gange 

blev de samme ord nævnt mere end én gang. Det er også interessant at sætte vores resultater 

op imod VisitDenmarks undersøgelse af Danmarks brand i England fra 2015 (Brandmåling 

2015, u.å). Ord som bacon, København, Lego, den lille havfrue og H.C. Andersen er de fire 

ord, som hyppigst nævnes i forbindelse med Danmark og vi gik derfor ind til fokusgruppen 

med en forståelse af emnet, som derimod blev udfordret, da kun København blev nævnt i 

interviewet. I vores indholdsanalyse er der derimod, som tidligere beskrevet, nogle 

stereotyper, der går igen i visse artikler. Her ses der en klar sammenhæng mellem deltagernes 

opfattelse af Danmark og stereotyperne brugt i artiklerne, netop ”free education” 

(Schulthorpe, 2016), ”the excellence of the childcare arrangements” (Brown, 2016) og ”the 

happiest country in the world” (Crouch, 2016). Selvom vi i analysens første del gør det klart, 

at stereotyper ikke fylder meget i indholdsanalysen, kan det argumenteres, at medierne 

igennem flere år har benyttet de samme stereotyper til at definere Danmark, som derfor har 

været med til at påvirke deltagernes opfattelse af Danmark nu og her. 

Et svagt omdømme er defineret ved at landet ikke betyder særlig meget for befolkningen eller 

at de beskriver landet meget forskelligt (Anholt, 2007). En nation med et svagt omdømme har 

derfor sjældent en klar stereotyp, dog kan det, i dette tilfælde, argumenteres at der, på trods af 

uoverensstemmelser mellem VisitDenmarks undersøgelse og de to fokusgrupper, er to tegn 

på nogle stereotyper; ”det gode liv” vi finder i fokusgrupperne og VisitDenmarks (2015) 

”ikoniske Danmark”, som de kalder det, med H.C. Andersen, Den Lille Havfrue m.m.. Det 

kan argumenteres, at selvom Danmark ikke har så stærkt et omdømme at det defineres med 

nogle få ens og klare ord, er omdømmet dog ikke helt så svagt, at der ikke hersker en 

nogenlunde enighed omkring, hvad der forbindes med landet. 

Et stærkt omdømme kan sagtens være negativt, og her er det relevant at påpege at alle 

associationer, der blev draget til Danmark, var enten neutrale eller positive, og alle deltagere 

var enige om, at hvis Danmark var en person, ville de synes godt om ham/hende. 

 

Yderligere er det interessant at se, at ingen af deltagerne forbinder den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen med den opfattelse de har af landet. Svaret kan måske findes i 

Anholts (2007) idé om at mennesker verden over benytter sig af stereotyper og klicheer til at 
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differentiere lande fra hinanden, simpelthen fordi de hverken har tiden eller lysten til at forstå 

andre nationers brands i dybden. I dette tilfælde ville det altså kræve at vores fokusgrupper 

aktivt søgte at forstå Danmarks brand i dybden og først der ville en ændring kunne ses. Det 

forklarer også, at deltagerne kobler Danmark til stereotyper som ”det gode liv”. Derudover 

påpeger både Anholt (2007) og Dinnie (2008) at det kan tage flere år at ændre en nations 

brand, netop på grund af de dybereliggende stereotyper, der allerede eksisterer. I så fald vil 

effekten ikke kunne ses hos fokusgruppen endnu. Svaret kan dog også findes i vores 

resultater fra indholdsanalysen, som viser at der sandsynligvis slet ikke har været nok 

mediedækning om Danmark endnu til at første niveau af agenda-setting har nået at vise dens 

effekt. Som vi nævner i første analysedel, skal der ifølge Anholt (2007) ske noget drastisk for 

at fremprovokere en forskel i omdømmet på kort tid, og i tråd med, at der måske ikke er nok 

artikler til at komme igennem støjen (læs: andre artikler i medierne), kan det på baggrund af 

data fra fokusgrupperne yderligere tilføjes, at det måske også skyldes at selve emnet 

simpelthen ikke er drastisk nok – i hvert fald ikke for de deltagende. 

 

I forbindelse med andet niveau af agenda-setting argumenterer Guo, Vu & McCombs (2012), 

at effekten af agenda-setting kan findes i overensstemmelsen mellem de egenskaber, som 

medierne knytter til emnet og de egenskaber, befolkningen knytter til emnet. Fokusgrupperne 

er ikke selv påvirket af de egenskaber, medierne har tillagt, og der er derfor ikke en klar 

effekt af andet niveau af agenda-setting i fokusgrupperne. Med intet klart link til første 

niveau af agenda-setting er det ikke underligt, at effekten af andet niveau heller ikke ses. 

Henført til Carroll & McCombs (2003) er det muligt at se en effekt af andet niveau af 

agenda-setting i de emotionelle egenskaber, altså den tone, som er lagt i medierne. Generelt 

ser vi en overordnet neutral tone, hvilket passer med Wanta, Golan & Lees (2004) idé om, at 

hvis lande har modtaget neutral mediedækning er de faktisk generelt mere positivt opfattet af 

befolkningen. Her kan det ydermere argumenteres, at det enten skyldes den neutrale holdning 

eller det faktum, at der generelt var et positivt omdømme inden (Mordhorst i Kongstad & 

Plougaard, 2016), som ikke har ændret sig på baggrund af mediedækningen, og at 

mediedækningen i sidste ende slet ikke har påvirket Danmarks omdømme endnu. I 

indholdsanalysen fandt vi ydermere frem til, at hvis der udelukkende blev kigget på artikler 

med Danmark i hovedfokus var tonen overvejende negativ. Dette kommer dog ikke til udtryk 

i vores fokusgrupper, som generelt har et positivt eller neutralt indtryk af Danmark. 
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På tredje niveau af agenda-setting knyttes der link mellem emnet og andre emner, som 

medierne kobler til emnet. Et af de links vi tydeligt registrerede i indholdsanalysen var 

mellem smykkeloven og nazisme. Et link, der derimod ikke er blevet forstærket i 

fokusgrupperne, da ingen selv kom frem til denne konklusion.  

Det er på tredje niveau at medierne kan påvirke individets hukommelsesnetværk, ved at lave 

associationer mellem emner, som individet derefter benytter til at forstå emnet (Guo, Vu & 

McCombs, 2012). Grundet manglen på tydelige associationer til nazisme og smykkeloven, 

når vi bad deltagerne tænke på hvad de forbandt til Danmark, kan det argumenteres, at der i 

forvejen var nogle allerede stærke associationer til Danmark, for eksempel ideen om ”det 

gode liv”, som simpelthen har flere associationsforbindelser i hukommelsesnetværket end for 

eksempel nazisme og smykkeloven. Dette understøtter vores idé om, at første niveau af 

agenda-setting på nuværende tidspunkt simpelthen ikke har vist en stor effekt i 

fokusgruppen, da associationerne til flygtningekrisen ikke er blevet gentaget nok gange til at 

de er blevet et fast link til Danmark i deltagernes hukommelse. Vi vil dog gå mere i dybden 

med nazismesammenligningerne i afsnit 12.3, da emnet har fyldt meget i de danske medier. 

  

Det er relevant at nævne, at der selvfølgelig er flere faktorer, som spiller ind og påvirker en 

nations omdømme end blot mediedækning. En anden relevant faktor er, at meninger om og 

holdninger til en nation lige så vel er påvirket af de direkte og indirekte oplevelser, produkter 

og services, der stiftes bekendtskab med (Jain & Winner, 2013). Tre af vores deltagere 

henfører direkte til deres kendskab til danskere gennem arbejde, som de fik et godt indtryk af 

og derfor har de selv et positivt indtryk af Danmark. Da vi spurgte om nogen af deltagerne 

kendte nogle fra Danmark kendte alle minimum én igennem enten arbejde, venner, rejser 

eller andet. Eftersom vi ikke har foretaget en fokusgruppe, hvor ingen af deltagerne kendte 

nogen fra Danmark, kan vi ikke fastslå at kendskab til landet er med til at påvirke, at 

individer generelt har et mere positivt billede af nationen, men tendensen, vi ser i 

fokusgruppen, ligger derimod op af Anholts (2007) idé om, at individer generelt har et mere 

positivt billede af landet, hvis de har kendskab til landet enten gennem oplevelser eller 

personer.  

 

For at opsummere på ovenstående afsnit finder vi, at Danmarks omdømme er positivt og 

middelstærkt, hvis vi skal forsøge at placere brandet ud fra Anholts (2007) pointe at et stærkt 

nation brand defineres ved at de samme stereotyper benyttes til at beskrive landet. På trods af 

en tendens i fokusgrupperne til at Danmark forbindes med ”det gode liv”, nævnes der også 
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mange andre ord om Danmark, hvilket også ses i resultaterne fra VisitDenmarks 

undersøgelse. Der er derfor ikke en klar stereotyp om Danmark, men der ses dog nogle 

gennemgående temaer i beskrivelsen af Danmark, hvorfor vi vælger at definere omdømmet 

som middelstærkt. Der drages yderligere ingen paralleller mellem Danmarks omdømme og 

den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. I næste afsnit vil vi derfor gå mere i 

dybden med, hvad vores deltagere i så fald forbinder med flygtningekrisen og hvorvidt vi kan 

se mediernes rolle i denne. 

 

11.2 Flygtningekrisen set gennem den engelske borgers øjne 

Når deltagerne skulle beskrive, hvad de forbandt med flygtningekrisen, kom tre klare temaer 

til udtryk; Calais-flygtningelejren, flygtninge som ”scapegoats” og personer, der kommer 

med både til Europa. 

11.2.1 Calais 

Fem ud af ti deltagere snakker om flygtningelejren i Calais, en flygtningelejr, som ligger på 

den anden side af Euro-tunellen, der løber mellem England og Frankrig. Specielt de dårlige 

forhold flygtninge bliver udsat for i disse type lejre bliver diskuteret og den tumult, der har 

været omkring lejrene. 

11.2.2 Scapegoats 

Scapegoats er et emne, der specielt fylder meget i fokusgruppe to, men som fokusgruppe et 

også tager fat i. Da ordet bringes på banen af en af deltagerne i fokusgrupperne, nikker de 

resterende anerkendende. Ordet scapegoats betyder på dansk syndebuk og der hersker 

enighed om, at der tegnes et forkert billede af flygtninge og som eksempler nævnes det, at de 

får skylden for at stjæle andres arbejde, at de er dovne og kun kommer for velfærden, samt at 

de sammenlignes med terrorister. 

11.2.3 Flygtninge ankommer langs Europas kyster 

Et andet typisk billede af flygtningekrisen er de mange flygtninge, som ankommer til 

Europas kyster med små både – og de mange som ikke klarer turen. Flygtninge tager på 

lange, hårde rejser for at komme til Europa og flere deltagere snakker om, hvordan mange 

drukner på bådrejsen. En af deltagerne fra fokusgruppe et siger, at hun kan huske billeder af 

flere tusind mennesker på Grækenlands kyster og billeder af børns energiforladte ansigter. 
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De ovenstående tre temaer viser ikke en tydelig sammenhæng mellem mediedækning af den 

danske regerings håndtering af flygtningekrisen og hvad befolkningen tænkte på, hvis de 

skulle beskrive flygtningekrisen med tre ord. Derimod var effekten af første niveau af 

agenda-setting tydelig mellem mediedækningen af flygtningekrisen i England og hvilke 

emner, vores deltagere forbandt med flygtningekrisen. Ud af 10.120 artikler om 

flygtningekrisen og England, blev Calais nævnt i 1437 af dem. Yderligere så vi i Model 2, 

side 69, over hyppigst nævnte ord i mediedækningen, at ord som ”refugee boats” og ”lazy 

sods” også fyldte meget. Førstnævnte passer fint med deltagernes beskrivelse af flygtninge, 

som ankommer til EU med båd, og sidstnævnte ligger sig op af ”scapegoats”-temaet, vi fandt, 

med ideen om, at flygtninge kommer for at få mest mulig støtte. Det er altså interessant at 

bemærke, at agenda-setting har spillet en effekt på deltagerne for netop dette emne. 

Forklaringen kan blandt andet findes i Wanta, Golan & Lees (2004) og Shoemaker & Reeses 

(1996) idé om, at der er en stor forskel i, hvor mange nationale og international nyheder, der 

udgives. Fordi nyheder om internationale lande simpelthen ikke har samme påvirkning på 

lokalsamfundet, som nyheder der omhandler egen nation (Shoemaker & Reese, 1996), er det 

ikke underligt at vores fokusgrupper forbinder flygtningekrisen med de nyheder, der først og 

fremmest påvirker dem mest og derfor samtidig er de nyheder medierne vælger at fokusere 

mest på i deres mediedækning. I lyset af at flygtningekrisen ikke kun er en krise for 

Danmark, men for alle lande involveret, har den danske regerings håndtering måske bare ikke 

nok indflydelse på England i skrivende stund og muligvis heller ikke mere betydning end den 

engelske regerings egen håndtering af flygtningekrisen. 

 

11.3 Karikaturen 

Selvom vi i ovenstående afsnit så, hvordan nyheder, der påvirker befolkningen lokalt, får 

større mediedækning, er der stadig et ubesvaret spørgsmål, nemlig; kender englænderne den  

omdiskuterede karikatur af den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen? Karikaturen har 

netop været et nøglepunkt i diskussionen i Danmark af hvorvidt Danmarks omdømme bliver 

negativt påvirket af den danske regerings håndteringen af flygtningekrisen. I fokusgrupperne 

spurgte vi derfor ind til karikaturen ved at fremvise et billede af karikaturen, som blev 

publiceret i The Guardian, 26. januar 2006. Ingen af deltagerne havde set karikaturen før, 

hvilket vi finder bemærkelsesværdigt med tanke på, hvor meget karikaturen har fyldt i 

Danmark.  
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Tidligere i analysen konkluderede vi, at der gennem fokusgruppen ikke kom nogle 

stereotypiske træk frem, udover ”det gode liv”. Alligevel bliver der genkendt nogle træk på 

selve karikaturen, da den fremvises i fokusgruppe et. Det bliver blandt andet bemærket, at 

skrifttypen er den samme som Carlsbergs og en af deltagerne genkender grisen som bacon og 

en dansk specialitet og Venstre, som et dansk parti. Derudover er der stor enighed i, at en 

karikatur som denne stiller Danmark i et dårligt lys, men at det samtidig ikke er noget, der 

skal tages helt seriøst. Alle deltagere er enige i at nazismesammenligningerne er overdrevet 

og flere af deltagerne kommenterer, at de aldrig ville basere deres holdning på kun én 

karikatur. Det skal dog også bemærkes, at da emnet i fokusgrupperne faldt på nazisme bliver 

flere af deltagernes kropssprog mere lukket og anspændt, hvilket indikerer, at det har en 

negativ effekt på deltagerne. 

Tredje niveau af agenda-setting beskæftiger sig, som nævnt, med de links, der laves mellem 

to emner, og i fokusgrupperne er det tydeligt at Danmark og nazisme ikke er koblet sammen. 

Der er altså ikke lavet kobling mellem smykkeloven og nazisme, selvom de to emner er 

blevet nævnt sammen i medierne i både karikaturen og 35 % af artiklerne om smykkeloven i 

indholdsanalysen. Igen kan der ikke ses en konkret effekt af agenda-setting i fokusgrupperne. 

 

11.4 Begrænset kendskab til DK og flygtningekrisen 

På trods af at alle deltagere læser artikler enten dagligt eller to gange ugentligt (se tabel 5 og 

tabel 6, side 33 og 34, ses der blandt deltagerne et begrænset kendskab til Danmark og de 

begivenheder, der har været aktuelle i forhold til flygtningekrisen. Det begrænsede kendskab 

ses både i Danmarks omdømme, som ikke er præget af mediedækningen af flygtningekrisen, 

i det faktum at deltagerne forbinder flygtningekrisen med andre emner, som til dels påvirker 

mere lokalt, og i deres manglende kendskab til karikaturen af Lars Løkke Rasmussen.  

 

Carroll & McCombs (2003) forbinder det første niveau af agenda-setting med top of mind 

recall hos befolkningen. Vi startede derfor vores fokusgruppe ud med først at spørge ind til, 

hvad de har hørt om Danmark de sidste par måneder uden at sammenstille det med 

flygtningekrisen. Ingen af vores deltagere nævner emner relateret til flygtningekrisen og de 

fleste kan slet ikke huske, at de skulle have læst om Danmark i medierne. ”The happiest 

country in the world”-prisen bliver derimod nævnt, da to af deltagerne husker at have hørt 

om det i medierne for noget tid tilbage. 
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Da vi spørger konkret ind til Danmark og flygtningekrisen er der to deltagere ud af ti, en fra 

hver fokusgruppe, som begge kan huske to ting. En deltager i fokusgruppe et nævner at have 

læst om smykkeloven og restriktioner generelt. Derudover nævner deltageren en sag 

vedrørende en uheldig pressemeddelelse fra det danske konsulat i New York, som svar på 

dårlig omtale om Danmark. Ligeledes har en deltager i fokusgruppe to hørt om tiltag til 

smykkeloven, men at den heldigvis ikke blev vedtaget og nævner også grænsekontrollen 

mellem Danmark og Sverige. Selv da disse to deltagere nævner de tiltag de kender, er der 

ingen andre af de resterende otte deltagere, der kan nikke genkendende til situationen.   

Ifølge Jain & Winner (2013) påvirker fremtrædende emner fra mediernes agenda, hvor 

fremtrædende de samme emner er på befolkningens agenda. I dette konkrete tilfælde kan vi 

konkludere, at den danske regerings håndtering af flygtningekrisen ikke er fremtrædende nok 

til, at der ses en effekt af første niveau af agenda-setting hos vores fokusgrupper. Et sådan 

resultat stemmer overens med vores tidligere resultater fra fokusgruppen, uddybet ovenfor. 

Til gengæld konkluderede vi tidligere, at de engelske medier derimod har sat befolkningens 

agenda, den danske regerings håndtering er bare ikke det emne, der har fået mest fokus, men 

derimod Englands egen håndtering af flygtningekrisen. Det er selvfølgelig ikke underligt, når 

artikler om den danske regerings håndtering af flygtningekrisen kun svarer til 7 % af de 

artikler, der er skrevet om flygtningekrisen og England, som vi uddybede i første del af 

analysen.  

En vigtig pointe i denne sammenligning er yderligere, at befolkningens holdning især er 

fokuseret rundt om emner, der er relevante for de forskellige individer (van Leuven & Slater, 

1991) og det kan argumenteres, at vores engelske deltagere simpelthen ikke finder den 

danske regerings håndtering af flygtningekrisen relevant og derfor ikke fokuserer på emnet. 

Hvis vi sammenstiller det med Danmarks omdømme, som vi igennem fokusgruppen fandt ud 

af var overordnet positivt, er der måske heller ikke kommet nok nyt kendskab om 

flygtningekrisen og den danske regerings tiltag til at det ændre deres opfattelse af Danmark. 

Det kan også være tilfældet at den danske regerings håndtering af flygtningekrisen kort sagt 

ikke er drastisk nok, til at det har påvirket omdømmet eller er top of mind recall endnu. 

Anholt (2007) argumenterer, at hvis befolkningen skal ændre deres opfattelse af verden, som 

vi i teoriafsnittet fandt ud af var svært, grundet allerede eksisterende stereotyper (de 

Chernatony & McDonald, 2003), så skal der ske noget drastisk i form af et angreb på 

individets land, værdier, religion, personlighed etc.  
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Hvis vi sammenligner den danske regerings håndtering af flygtningekrisen med 

Muhammedkrisen, bemærkedes der efter Muhammedkrisen et fald i den danske image score i 

muslimske lande (Anholt, 2007). Generelt forblev Danmarks image score stabil i alle andre 

lande i den periode. Det kan derfor argumenteres at undersøgte vi i stedet Danmarks 

omdømme blandt flygtninge, så vi måske en meget negativ ændring, modsat hvad vi ser i 

vores fokusgrupper, fordi vores deltagere ikke oplever et personligt angreb på deres person, 

som flygtninge måske kunne. Dog er der stadig to deltagere, som sætter Danmark i 

forbindelse med grænsekontrol, smykkeloven og en pressemeddelelse, hvilket yderligere 

siger noget om, at der, til trods for en generel tendens til ikke at vide noget om Danmark, er 

sket en mindre effekt af tredje niveau af agenda-setting.  

Når vi konkret spørger ind til Danmark, flygtningekrisen og hvad de har hørt om emnet i 

medierne, er der for to af deltagerne altså en forbindelse til et emne i deres 

hukommelsesnetværk. Det tyder altså på, at hvis vi sætter de to emner, henholdsvis 

flygtningekrisen og Danmark, i forbindelse med hinanden, kommer linket mellem de to frem. 

Når de to emner ikke sættes i forbindelse med hinanden, er det derfor ikke underligt at ingen 

kunne huske at have hørt noget om Danmark de sidste par måneder, simpelthen fordi det ikke 

blev sat direkte i forbindelse med flygtningekrisen. Det tyder heller ikke på at linket mellem 

Danmark og flygtningekrisen er så stærkt endnu, og det kan, på baggrund af vores data fra 

fokusgruppen, diskuteres at flygtningekrisen endnu ikke har en bærende indflydelse på 

Danmarks overordnede omdømme hos den engelske borger. Der ses derfor en klar tendens i 

fokusgrupperne til, at der ikke er et udbredt kendskab til Danmark og de tiltag, der er blevet 

foretaget i forhold til flygtningekrisen. 

 

11.5 Infomedia-rapport: Strømninger i flygtningedebatten ved befolkningsmålinger 

Som tidligere nævnt, har Infomedia udarbejdet en rapport vedrørende strømningerne i  

flygtningedebatten, hvor de blandt andet har undersøgt om Danmarks omdømme har lidt 

skade af flygtningedebatten hos den udenlandske befolkning. Ud over indholdsanalysen, som 

vi allerede har været inde på, foretog Infomedia også en befolkningsmåling ved at lave et 

spørgeskema med 4000 respondenter. De 4000 respondenter er ligeligt fordelt på de fire 

lande; USA, England, Tyskland og Sverige.  

 

Infomedias resultater bakker op om flere af de resultater, vi selv har fundet i forbindelse med 

vores fokusgrupper. I tråd med vores resultater har Infomedia ligeledes fundet, at der fortsat 
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er et positivt omdømme af Danmark i udlandet. Det bliver i rapporten endda konkluderet, at 

“Vi [Danmark] har efter alt at dømme et meget solidt nationalt brand, som der skal rigtig 

meget til at rokke ved.” (Skjoldan et al., 2016: 4). Vores fokusgruppeinterviews viser 

ligeledes, at deltagerne ikke forbandt negative ting med Danmark. 

Når det kommer til udledningen af tredje niveau af agenda-setting og altså, hvordan der 

bliver skabt forbindelser mellem mediernes agenda og befolkningens agenda, er Skjoldan et 

al. (2016) kommet frem til at kun 27 ud af 4000 nævner ”flygtninge” eller ”integration” som 

svar på hvilke ord, de umiddelbart ville forbinde med Danmark. Det er dog vigtigt at 

bemærke, at 22 ud af de 27 er fra Sverige. Det kan argumenteres, at det blandt andet skyldes, 

at den danske regerings flygtningepolitik har haft en større påvirkning på den svenske 

befolkning, fordi nogle af de tiltag, der er blevet foretaget af den danske regering, har haft 

direkte eller indirekte effekt på Sverige. Der har blandt andet været grænsekontrol mellem 

Sverige og Danmark, og flere artikler om, at asylansøgere, der kommer til Danmark, gerne 

vil videre til Sverige og søge asyl (Jørgenssen, 2016; Olesen, 2016).  

Vores fokusgrupper viste også, at ingen ud af vores ti deltagere forbandt Danmark og 

flygtningekrisen med hinanden, med mindre de blev spurgt direkte ind til hvad de havde hørt 

om den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. Selv hvis Danmark og 

flygtningekrisen kobles sammen i et spørgsmålet, var der kun to ud af ti, der kunne fortælle 

om hvilke tiltag, der var foretaget af den danske regering i forbindelse med flygtningekrisen. 

Infomedia fandt lignende resultater, hvor 33 % af englænderne har hørt om den danske 

regerings håndtering af flygtningekrisen (Skjoldan et al., 2016), hvilket ligger i nærheden af 

vores 20 %. Yderligere kan vi i sammenligningen med Sverige, Tyskland og USA se at 

englænderne er dem, der har hørt mindst om den danske regerings håndtering af 

flygtningekrisen (Skjoldan et al., 2016).  

 

I vores fokusgrupper kom vi frem til, at et gennemgående tema var ”det gode liv”, hvilket 

ikke stemte overens med VisitDenmarks undersøgelse. Det samme ses når vi sammenligner 

med Infomedia-undersøgelsen, da de mest hyppigt brugte ord til at beskrive Danmark i 

England var bacon, København, Den Lille Havfrue og Skandinavien (Skjoldan et al., 2016). 

Der er altså mange forskellige facetter af et brand og det kan opfattes forskelligt fra person til 

person og fra gruppe til gruppe.  

 

For at opsummere på den data, vi har indsamlet i fokusgrupperne, finder vi at Danmark har et 

generelt positivt og middelstærkt omdømme. Vores deltagere forbinder flygtningekrisen med 
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emner, som er blevet diskuteret langt mere i de engelske medier end hvad Danmark og 

flygtningekrisen er, og der er generelt et begrænset kendskab til den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen. Især bemærkelsesværdigt er det at ingen af 

fokusgruppedeltagerne har set karikaturen af Lars Løkke Rasmussen, hvilket vi ellers havde 

forventet på baggrund af den mediedækning, karikaturen har fået i Danmark. I samspil med 

indholdsanalysen kom agenda-setting-effekter ikke tydeligt til udtryk i fokusgrupperne, og 

der er ikke klare links mellem Danmark og nazisme, hvilket ellers var det størst registrerede 

link i indholdsanalysen. 

Eftersom vi yderligere undersøgte, hvordan den danske regerings håndtering af 

flygtningekrisen konkret påvirkede borgernes rejsevaner kom vi igennem fokusgruppen frem 

til et klart svar; nej. Alle vores deltagere ville gerne til Danmark og var ikke på nogen måde 

påvirket af den danske regerings håndtering af flygtningekrisen i forhold til valg af 

rejsedestination. På baggrund af denne information og resten af vores data fra fokusgruppen 

finder vi det derfor ikke relevant at gå i dybden med deltagernes rejsevaner. I stedet har 

denne data ledt vores analyse et andet sted hen end først forventet, og vi har derfor lavet en 

ekstra analyse del, for at finde ud af, hvorfor der hersker et billede i Danmark om, at landets 

omdømme er forværret på baggrund af kritisk international mediedækning. Den sidste del af 

analysen er derfor baseret på en indholdsanalyse af de danske medier, som har skrevet om 

Danmarks omdømme siden august 2015. 

 

12.0 Analyse, del 3: Indholdsanalyse af danske medier 
Mellem august 2015 og marts 2016 er der skrevet 779 artikler i de dansker aviser om 

Danmarks omdømme i forbindelse med flygtningekrisen. Fordi vi specielt er interesserede i, 

hvad det er, de danske medier siger, og lige så vel, hvor de har informationerne fra, vil 

analysen tage udgangspunkt i intermedia agenda-setting. Afslutningsvis vil vi diskutere den 

rolle politisk agenda-building spiller i den danske mediedækning. 

12.1 Intermedia agenda-setting 

I den danske mediedækning forekommer der fem peaks (se model 4). Yderligere, har vi på 

samme måde som i den engelske indholdsanalyse defineret et peak som minimum fem 

artikler pr. dag i minimum to sammenhængende dage. I alt er der 227 artikler fordelt på de 

fem peaks, og vi har i denne indholdsanalyse valgt kun at kigge på artiklerne i de fem peaks 

og ikke dem der ligger imellem (se bilag 4 for indholdsanalyse overblik). 
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 Model 4: Antal artikler om Danmarks omdømme i de danske medier. 

 

Peak 1: ”Flygtningekaos” 09.09.2015 – 11.09.2015. Første peak er bedst beskrevet med 

ordet ”flygtningekaos”. Flygtningekaos, som er det konkrete ord, der bruges i medierne, 

betegner hele problematikken, som EU står overfor med de mange flygtninge, der kommer til 

Europas kyster. Ordet dækker over spørgsmål fra ’hvordan skal Danmark håndtere den 

stigende mængde flygtninge?’ til ’hvordan skal EU samlet håndtere krisen?’. 

Peak 2: ”Libanon” 14.09.2015 – 15.09.2015. Andet peak kommer kort efter, at den danske 

regering har publiceret reklamer i Libanons aviser, for at fortælle flygtninge om de nye, 

skærpede immigrationsregler, der venter dem, hvis de tager til Danmark. I dette peak ses en 

stigning i artikler, som har Danmarks omdømme som hovedfokus. 

Peak 3: ”Muhammedkrisen” 25.09.2015 – 26.09.2015. Tredje peak falder på 10-års dagen 

for Muhammedkrisen og bliver brugt til at diskutere Danmarks omdømme efter krisen i 2005. 

I samtlige artikler bliver der yderligere trukket paralleller til Libanonreklamerne og det 

faktum at Danmark generelt har et dårligere ry i Mellemøsten end i resten af verden. 

Peak 4: ”Smykkelov/The Washington Post” 18.12.2015 – 19.12.2015. I fjerde peak er det 

smykkeloven, der trækker overskrifter, og i forlængelse heraf en artikel i The Washington 

Post, som sammenligner smykkeloven med nazisternes behandling af jøderne under Anden 

Verdenskrig. Der bliver refereret til artiklen i The Washington Post i 22 ud af 26 artikler. 

Peak 5: ”Smykkelov/Karikatur” 23.01.2016 – 02.02.2016. I femte peak fokuserer medierne 

på to emner; smykkeloven og karikaturen af Lars Løkke Rasmussen i The Guardian. I femte 

peak skal Inger Støjberg (V) og Kristian Jensen (V) til Bruxelles for at forsvare smykkeloven 

og derfor får dette emne, og smykkeloven generelt, stort fokus i medierne. Yderligere bliver 
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der kort inde i dette peak publiceret karikaturen af den danske statsminister Lars Løkke 

Rasmussen i The Guardian og denne får også meget fokus i medierne. 

 

Det er interessant at bemærke, at størstedelen af de 227 artikler om Danmarks omdømme 

trækker på udenlandske kilder i form af for eksempel citater fra aviser som The Washington 

Post eller The New York Times. Det er tydeligt at se effekten af intermedia agenda-setting, 

som Lee, Lancendorfer & Lee (2005) definerer som værende overførslen af et emne fra et 

medie til et andet. I fjerde peak (”Smykkelov/The Washington Post”) trækker hele 85 % af 

artiklerne på en artikel skrevet i The Washington Post. I vores engelske indholdsanalyse er 

det derimod kun 8 % af artiklerne, som nævner The Washington Post.  

Som vi diskuterer i første del af analysen, kan det også skyldes, at nyheden påvirker Danmark 

mere end England, og den derfor får større indflydelse på den danske mediedækning. Men 

det tegner et klart billede af, hvordan én artikel kan lave ringe i vandet og starte en bølge af 

ensartede nyheder i Danmark. Samme effekt af intermedia agenda-setting ser vi i peak 5 

(”Smykkelov/Karikatur”), hvor den engelske karikatur af Lars Løkke Rasmussen fylder 65 % 

af artiklerne skrevet i dette peak. I 20 % af tilfældene er karikaturen hovedfokus i artiklerne. 

På trods af at fremprovokere en stor mediedækning i Danmark, bliver karikaturen, modsat 

artiklen i The Washington Post, kun nævnt én enkelt gang i den engelske indholdsanalyse. 

Dette understøttes yderligere af data fra fokusgruppen, hvor ingen af deltagerne havde set 

karikaturen før. Intermedia agenda-settings første niveau har, modsat klassisk agenda-

setting, ikke som fokus at se på mængden af det der bliver skrevet, men nærmere om det er 

de samme emner, der går igen på de forskellige mediers agenda (Lopez-Escobar et al., 1998). 

Det er dog stadig spændende at se at én enkelt artikel og én enkelt karikatur har kunne 

medføre så stor mediedækning på det danske marked, taget i betragtning af, at det ikke har 

fyldt så meget i England. 

 

Generelt er der hos de danske medier stort fokus på den udenlandske dækning af Danmark og 

den danske regerings håndteringen af flygtningekrisen, da 135 artikler ud af 227 referer til 

internationale kilder. Det er her tydeligt at se en intermedia agenda-setting-effekt og når vi 

derfor sammenligner den engelske mediedækning med den danske kommer et ikke så 

overraskende billede frem: 
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Model 5: Engelsk mediedækning over den danske regerings håndtering af flygtningekrisen og dansk 

mediedækning om Danmarks omdømme. 

 

I model 5 ses det, at de to kurver, og altså mediedækningen i henholdsvis England og 

Danmark, generelt følger hinanden og der er kun ét tydeligt udsving på den danske kurve 

(peak 4 ”Smykkelov/The Washington Post”), som kommer lige i kølvandet på artiklen i The 

Washington Post. Her går de danske medier ind og tager fat i artiklen før de engelske medier, 

hvilket sandsynligvis kan forklares ved at nyheden påvirker Danmark mere end den påvirker 

England. Vores engelske indholdsanalyse fortæller os dog, at de engelske medier tager 

artiklen i The Washington Post op, når de dækker smykkeloven i de engelske mediers tredje 

peak (”Smykkeloven vedtages”), som starter en måned senere.  

 

Indholdet af de danske artikler røber yderligere, hvordan intermedia agenda-setting-effekter 

er på spil i den danske mediedækning. I det fjerde peak (”Smykkelov/The Washington Post”) 

er det kun tre ud af 27 artikler, som ikke nævner og fokuserer på, hvordan de udenlandske 

medier rapporterer om Danmark og den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. Vi 

kan derfor konkludere, at den danske nyhedsagenda i den grad er påvirket af andre 

internationale nyhedsagendaer.  

Det er dog ikke den eneste side af sagen, for det skal understreges, med den klassiske 

agenda-setting-teori i mente, at det ikke er til stor overraskelse at kritik af det danske 

omdømme optager plads i det danske mediebilledet, da nyheden påvirker lokalsamfundet og 

derfor er relevant for medierne at tage fat i. Kritik af Danmarks omdømme skaber en god 

historie, som lever op til nyhedskriterier såsom significance (fordi emnet har en betydning for 

individet), identification (fordi den danske befolkning kan identificere sig med emnet), 

sensation (fordi det kan komme som en overraskelse, at så mange internationale medier 
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pludselig begynder at skrive negativt om Danmark) og conflict (fordi det strider mod det 

positive omdømme, som Danmark har opbygget gennem tiden (Mordhorst i Kongstad & 

Plougaard, 2016)).  

Hvordan andre medier, udenlandske, såvel som nationale medier, fremstiller nationen kan 

have en effekt på, hvordan individer og befolkningen generelt opfatter landet, da 

medieomtale påvirker det nationale omdømme (Jain & Winner, 2013). Nationens omdømme 

bliver altså påvirket af, hvordan medierne fremstiller Danmark, hvilket giver anledning til, i 

Danmark, at starte en diskussion omkring, hvad der skaber denne negative omtale i 

omverden. Hvis vi sammenstiller med resultaterne fra vores fokusgruppe, ser det dog ikke ud 

til at Danmarks omdømme i England har taget skade af den internationale omtale endnu. 

 

Den danske indholdsanalyse viser yderligere en forstærkende effekt i mediedækningen, da 

der er tydelige beviser på intermedia agenda-setting-effekter mellem de danske medier. 

Ifølge Vu, Guo & McCombs (2014) kommer intermedia agenda-setting til syne mellem 

forskellige nationale medier, og som Vasterman (2005: 514) siger: ” […] news is what other 

media consider newsworthy”. Konkret ses effekten af intermedia agenda-setting i antallet af 

identiske artikler, som udgives af flere forskellige aviser. Det er ofte tilfældet, at Ritzau 

udgiver en nyhed, der bliver gengivet i flere forskellige aviser. Det er blandt andet tilfældet 

med artiklen ’Bent Melchior: Vi er selv ude om nazisammenligning’ (Ritzau, 2015A), der 

blev udgivet af mindst 20 aviser den 18. december 2015, og det rækker fra store aviser, som 

Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad, til mindre medier, såsom dagens.dk og Randers 

Amtsavis. Men selvom det er normalt at tage en artikel fra Ritzau og publicere den uden 

ændringer, skaber det stadig et ensartet mediebillede. 

 

Ligesom den klassiske agenda-setting-teori har intermedia agenda-setting som sagt også 

flere niveauer og andet niveau omhandler ifølge Lopez-Escobar et al. (1998) hvorledes 

forskellige medier tillægger de samme egenskaber til de emner, der er på agendaen. Her ses 

der igen en sammenhæng mellem vores engelske og danske indholdsanalyse.  

De danske medier benytter ikke stereotyper om Danmark på samme måde som de engelske 

medier gør. Der er dog stadig én stereotyp, som går igen i begge indholdsanalyser, nemlig at 

Danmark er kåret som ”The happiest country in the world”. Det er dog relevant at nævne, at 

fordi netop denne stereotyp er med til at beskrive Danmarks omdømme, er det ikke underligt 

at Danmark tager den op i mediedækningen af selvsamme emne. Yderligere er der en stor 

chance for, at stereotypen også ville være til stede i den danske mediedækning, selv hvis de 
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engelske medier ikke havde taget det op. Hvad der derimod mærkant går igen både på den 

engelske og danske agenda er brugen af ordet ”nazisme” til at trække paralleller til den 

danske smykkelov. Nazisme nævnes i hele 74 af de analyserede 227 artikler i den danske 

indholdsanalyse. Dette ses i eksemplet med The Washington Post-artiklen, som tages op både 

af de engelske medier og af de danske, som vi uddybede tidligere. 

 

På andet niveau af intermedia agenda-setting undersøges der ydermere de emotionelle 

egenskaber, som defineres ved hvilken tone (positiv, negativ eller neutral) medierne tillægger 

det pågældende emne (Carroll & McCombs, 2003).  

Den konkrete tone brugt i mediedækningen af Danmark og den danske regerings 

håndteringen af flygtningekrisen i de engelske medier var overordnet neutral, men hvis der 

udelukkende blev kigget på de artikler, der havde Danmark i fokus, var den overvejende 

negativ. Eftersom intermedia agenda-setting beskæftiger sig med det samme emnes 

emotionelle egenskaber, og vi ikke konkret kigger på det samme emne i begge 

indholdsanalyser, men derimod Danmarks omdømme på baggrund af den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen i den danske indholdsanalyse, er det svært konkret at 

sammenligne de emotionelle egenskaber. I dette tilfælde kommer tonen derfor til syne 

gennem debatten af Danmarks omdømme og vores danske indholdsanalyse viser at hele 55% 

af artiklerne generelt indikerer at Danmarks omdømme er forværret. Kun 11% af artiklerne 

argumenterer at Danmarks omdømme slet ikke har taget skade. 34% af artiklerne debatterer 

både for og imod at Danmarks omdømme skulle være påvirket af den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen, uden at komme med en endelig konklusion på, hvordan det 

danske omdømme er påvirket. Ligeledes støtter Infomedias undersøgelse op om denne 

konklusion, da de har fundet at artikler for og imod flygtningestramningerne får næsten 

samme eksponering, +0,9 på skalaen -100 til +100 (Skjoldan et al., 2016).  

 

I de artikler der i dette speciale er blevet analyseret, kommer diskussionen omkring for og 

imod flygtningestramningerne oftest til udtryk gennem udtalelser fra politikere, som sættes 

op imod hinanden, og vi vil i næste afsnit komme nærmere ind på politikernes indflydelse på 

mediedækningen. 

12.2 Politikernes rolle i mediedækningen 

Det politiske aspekt spiller en stor rolle i de danske artikler og hele 188 ud af 227 artikler 

nævner politik. Resultatet understøttes yderligere af Eksmark & Blach-Ørstens (2011) pointe 
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at de danske medier generelt er meget politiserede. Politik kommer generelt til udtryk i 

artiklerne enten i form af udtalelser fra konkrete politikkere, politiske forslag eller politikere, 

som nævnes i forbindelse med indholdet i artiklerne. For eksempel nævnes Inger Støjberg 

(V) ofte i sammenhæng med smykkeloven, da hun er en af de fremtrædende personer bag 

lovforslaget. 

Det er ikke underligt at politik nævnes i forbindelse med smykkeloven, da Danmarks 

omdømme netop diskuteres på baggrund af den danske regerings håndtering af 

flygtningekrisen, men der kan yderligere være tale om politisk agenda-building.  

Ifølge Hjarvard (2009) og Eksmark & Black-Ørsten (2011) tilpasser politikerne deres 

kommunikation således, at deres pointer nemt kan komme ind på mediernes agenda, hvilket 

kaldes partisanship. Kristian Jensen (V) pointerer blandt andet i flere omgange at det ærgrer 

ham, at danske politikere selv er med til at skabe negativ omtale som forværrer Danmarks 

omdømme (Kongstad & Plougsgaard, 2016). I denne konkrete situation er det heller ikke 

svært at se logikken i, at specielt de danske politikere fra oppositionen ser en mulighed for at 

nedgøre den danske regerings politik og fremme sit eget partis politik, hvilket kommer 

tydeligt frem i citater, som disse: 

 

“Med nedskæringer i ulandsbistanden og de vedtagne asylstramninger har regeringen lagt 

en kurs, der vanskeligt harmonerer med regeringsgrundlagets markering af Danmark som et 

kristent land.” - Stig Grenov, (K) (Grenov, 2016). 

 

“Familier er noget af det vigtigste for SF. Jeg kan ikke forestille mig et liv, hvor jeg skulle 

undvære min familie i tre år.” - Jakob Mark, (F) (Gormsen & Kaasgaard, 2016). 

 

”Man reagerer ved at stille sig i spidsen for et europæisk strammerkapløb og ved at 

gennemføre stramninger af dansk lovgivning, som vil få direkte negativ betydning for 

integrationen her i landet. Jeg kan godt forstå, at regeringen synes, det er pinligt, at 

verdenssamfundet er så forundret over Danmark. Men det er jo altså ikke oppositionen, som 

verdenssamfundet er forundret over, det er regeringens politik” - Johanne Schmidt-Nielsen, 

(Ø), som svar på kritik over at oppositionen var med til skade Danmarks omdømme ved at 

italesætte flygtningeproblematikken på en ikke-retvisende måde (Redder, 2016A). 

 

Ifølge Ståth & Wodak (2009) er der i politisk agenda-building noget positivt at hente for både 

politikerne og journalisterne. Journalisterne vil gerne have den gode historie og politikerne 
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vil gerne have omtale i medierne. Yderligere har vi i vores teori lært, at det ikke kun er den 

gode historie, men også den historie, som kan holde omkostningerne nede, der får plads i 

medierne, da medierne, ligesom andre virksomheder, har et produkt at sælge (Rolland, 2006). 

Det kan argumenteres, at når politikerne serverer udtalelser på et sølvfad igennem 

partisanship (Shoemaker & Reese, 1996), som passer ind i news theme, behøves 

journalisterne ikke grave meget dybt ned i historien og kan på den måde spare tid og penge i 

produktionen af historien. Ifølge Eksmark & Blach-Ørsten (2011) er politik og medier dog 

meget adskilt i Danmark, og det er vigtigt at klargøre at der heller ikke forekommer et 

specifikt og fremtrædende politisk bias i vores artikler. Dog har Eksmark & Blach-Ørsten 

(2011) fundet at danske politikere er store agendasættere og gode til at påvirke og udnytte 

mediernes agenda for at komme igennem til befolkningens agenda. Politikernes citater går 

også igen i flere artikler, både i de samme medier, men også på tværs af medier, for at 

journalisterne kan skabe en ny artikel. 

 

Der er altså både nogle klare intermedia agenda-setting-effekter at spore, men samtidig en 

tendens til et meget ensartet billede af debatten. Det kan argumenteres at medierne ønsker at 

holde debatten kørende og derfor genbruger citater flere gange, hvilket leder os til 

spørgsmålet: Hvis medierne er med til at forstærke mediedækningen, og politikerne er med til 

at bidrage til flere artikler, er Danmarks omdømme så egentlig påvirket negativt af krisen 

overhovedet? Vi vil i diskussionen forsøge at finde svaret ved at gå dybere ned i den konkrete 

effekt mediedækningen og den danske regerings håndtering af flygtningekrisen har eller ikke 

har haft på Danmarks omdømme. 
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Kapitel 5 
Diskussion 

 

 

I kapitel fem vil konklusionerne fra kapitel fire tages op til diskussion i forhold til media 

hype, politisk agenda-building og meningsdannerteori. 
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13.0 Diskussion 
Medierne er ifølge Hjarvard (2009) med til at danne en kløft mellem virkeligheden og 

mediernes fremstilling af virkeligheden. Men er det tilfældet her?  

Igennem vores analyse kom vi frem til at vores engelske fokusgruppedeltagere ikke havde et 

ændret syn af Danmark i forhold til den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. 

Generelt havde deltagerne et neutralt til positivt billede af Danmark, tydeligst forbundet med 

ideen om ”det gode liv” – et billede, som måske ikke kan siges at passe med internationale 

kilders sammenligninger med nazisme. Karikaturen af den danske statsminister Lars Løkke 

Rasmussen, som ellers har skabt stor debat i Danmark, var ikke kendt af nogle af 

fokusgruppedeltagerne og de forbandt generelt flygtningekrisen med andre begivenheder. 

Dette stemmer generelt overens med vores indholdsanalyse af de engelske medier, hvor 

artikler om Danmark kun svarer til 7 % i forhold til artikler om Englands håndtering af 

flygtningekrisen. Derudover modtag Danmarks nabolande, Sverige og Tyskland henholdsvis 

dobbelt og næsten ti gange så meget dækning som Danmark i de engelske medier. Danmark 

var altså ikke det eneste land, der skabte overskrifter i de engelske medier med dens regerings 

håndtering af flygtningekrisen. 

På trods af ovenstående data fra analysen fylder dækningen af Danmarks omdømme stadig 

meget i de danske medier og med 55% af de danske artikler, som taler for at Danmarks ry er 

påvirket negativt, tegnes der et generelt billede af at det danske omdømme har lidt skade. Vi 

finder det derfor interessant at undersøge om Danmarks omdømme egentlig er påvirket 

negativt eller om der i stedet er tale om en medieskabt krise. 

 

13.1 Fortællingen af Danmark 

Politikere, eksperter og andre meningsdannere er hevet med ind i debatten om hvorvidt den 

danske regerings håndtering af flygtningekrisen har haft en negativ effekt på det danske 

omdømme. Ifølge Ole Wæver, Professor i International Politik ved Københavns Universitet, 

vil Danmarks omdømme som fremmedfjendsk, være det billede danskere fra erhvervslivet 

mødes med når de kommunikerer med omverden (Kongstad & Plougsgaard, 2016). Martin 

Lidegaard (B) støtter op om Wævers holdning og argumenterer, at et lands omdømme er 

vigtigt i forhold til erhvervslivet: ”Det er vigtigt, at folk lytter til os …. [Jeg] frygter at 

Danmarks respekt bliver skadet. Vi er ikke det største land i verden, og derfor hjælper det 

meget, at der er respekt omkring os” (Selmer, 2015). Ifølge Frederik Preisler, partner i 

reklamebureauet Mensch, risikerer signalværdien og budskabet i Libanonreklamerne at 
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skræmme udenlandsk arbejdskræft væk, hvilket erhvervslivet har brug for (Osbæck, 2015). 

Han fortsætter og siger, at det specielt er de kvalificerede og dygtige, som bliver skræmt væk 

med sådan en kampagne (Nissen & Damkjær, 2015B).  

På trods af at Preisler ikke som udgangspunkt har nogen dokumentation for sin påstand, andet 

end den ekspertviden medierne tilskriver ham, som værende partner i et reklamebureau, så 

kan motivet bag hans udtalelse godt spores, hvis der kigges på sammenhængen mellem hans 

udtalelse og hvilket tiltag Preisler tager blot dagen efter. Preisler er nemlig en af 

hovedaktørerne bag modkampagnen til Libanonreklamerne, som også trykkes i Libanons 

aviser for at korrigere det billede, de mener de første annoncer tegnede af Danmark 

(Hjortshøj, 2015B). Det kan derfor tænkes, at Preislers personlige holdning også kommer til 

at skinne igennem, når han citeres som ekspert, hvilket i sidste ende, med hans tilskrevne 

ekspertviden, kommer til at påvirke debatten af Danmarks omdømme.  

 

Kresten Schultz Jørgensen, stifter og direktør af konsulenthuset, Lead Agency, er derimod 

uenig med Preisler og kommenterer til Berlingske: ”Branding er langsigtet. Dem, som elsker 

Danmark for dansk design, livsform og åbenhed, de vil blive ved med at gøre det. 

Flygtningepolitik er kortsigtet. Man kan være uenig, men det betyder intet for Danmarks 

renommé” (Nissen & Damkjær, 2015A). Selvom Schultz Jørgensen på sin vis har mindst lige 

så lidt dokumentation for hans påstand, som Preisler har for sin, igen på trods af den viden de 

begge har erfaret sig inden for deres job i branding og PR, så kan han godt have fat i det 

rigtige, hvis man har nation branding-teori i mente. Hvis landet for længe siden har modtaget 

nok information til at danne et positivt eller bare forholdsvist positivt indtryk af landet, så vil 

individer ignorere al negativitet som står i stærk kontrast til den positive opfattelse af nation 

brandet, som de allerede har (Anholt, 2007). Dog udtaler Anholt selv til Altinget den 4. 

november 2015 at i netop denne situation, kan der godt ske skade på Danmarks omdømme, 

hvis det er de samme budskaber, der fortælles om og om igen (Gormsen, 2015B). En pointe, 

som Mads Mordhorst, lektor i national branding på Copenhagen Business School, erklærer 

sig enig med, da han argumenterer at det netop er fortællingerne, som opbygger et brand: 

”[…] og fortællinger sætter sig fast, når de bliver gentaget” (Hjortshøj & Thorsen, 2015). 

Ifølge Mordhorst lægger den danske regerings håndtering af flygtningekrisen sig i 

forlængelse af Muhammedkrisen og grænsebomme og skaber et negativt billede af Danmark 

(Hjortshøj & Thorsen, 2015).  
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Både Anholt og Mordhorst har længe forsket i nation branding, og Anholt er kendt som en af 

verdens førende eksperter inden for nation branding (Boisen, Terlouw & Van Gorp, 2011; 

Fullerton, 2011). Det kan derfor argumenteres, at de har mere videnskabelig dokumentation 

for deres udtalelser end Schultz Jørgensen og Preisler. Men hvis vi vægter deres pointe højere 

af den grund, bliver det også nødvendigt at kigge på hvilke andre fortællinger, der har været 

om Danmark, for at få et mere retvisende billede af landets omdømme. 

 

Negative fortællinger, som for eksempel smykkeloven, frikadellekrigen, muhammedkrisen 

m.m., er ikke de eneste fortællinger, der er om Danmark. Danmark har i både 2012, 2013 og 

2016 taget førstepladsen som ”the happiest country in the world” (Helliwell, Layard & 

Sachs, 2012; Helliwell, Layard & Sachs, 2013 og Helliwell, Layard & Sachs, 2016). 

Yderligere har Anholt selv været med til at skabe Good Country Index, en database som i 

stedet for at måle på landes omdømme eller lykke, som han argumenterer er ”selviske 

værdier” (Sørensen, 2015), måler på, hvilket bidrag landet reelt kommer med til omverden. 

Danmark kom i 2015 på top 10 på Good Country Index, hvilket sammen med titlen som ”the 

happiest country in the world” giver et andet billede af Danmark end blot de negative 

fortællinger Anholt og Mordhorst henviser til.  

Ifølge Mordhorst (Hjortshøj & Thorsen, 2015) er det som sagt fortællinger, som gentages, der 

sætter sig fast, men ud fra den pointe kan det lige så vel argumenteres at Danmarks 

omdømme er positivt, eftersom der igennem de sidste par år hele tre gange er kåret Danmark 

som verdens lykkeligste land. En fortælling, som yderligere har sat sig fast hos vores 

fokusgruppe, som vi fandt ud af i analysen.  

 

Det er også vigtigt at huske på, at det omdømme Danmark i forvejen har også spiller en rolle 

i fortællingerne og ifølge Peter Thagesen, Underdirektør i Dansk Industri har omdømmet 

”historisk været enestående godt” (Redder, 2016B). Mikkel Thrane, Kommunikation- og 

Pressechef for VisitDenmark, uddyber yderligere, at hvis det går som i mange andre tilfælde 

med negativ omtale af Danmark, så forstummer omtalen efter kort tid og: ”Danmark har som 

nation et omdømme, som i virkeligheden er ret robust” (Andersen, 2016). Noget der som 

udgangspunkt også kan spores i andre erhvervsmænds udsagn, da der indtil videre ikke er 

nogen, som kan bevise at Danmarks omdømme konkret har påvirket handel eller økonomi 

endnu.  

Danske finansmand, Lars Tvede, er umiddelbart uenig i at det skulle påvirke Danmarks 

handel og udtaler: ”Hvad er der sket med Australiens image? [læs: de har også strammet 
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deres asylpolitik og oplevet international kritik herom] For mig at se som investor: Intet.”. 

(Nissen & Damkjær, 2015A). Det kan selvfølgelig argumenteres, at Tvede med sin danske 

nationalitet, kan være farvet i diskussionen af Danmarks omdømme, modsat hvad man 

eventuelt ville få ud af at snakke med en udenlandsk investor. Dog kan det også have noget at 

gøre med, at man er mere optaget af nyheder omkring ens eget land, fordi det konkret 

påvirker en mere, end hvad der sker i alle andre lande (Shoemaker & Reese, 1996). I dette 

tilfælde vil det også betyde, at udenlandske investorer ville være mere ligeglade med hvad 

der sker i Danmark end en dansker ville være. Det kan også være forklaringen bag, hvorfor 

der i Danmark er så stor debat om at Danmarks omdømme er skadet, hvad end der er 

dokumentation for det eller ej. 

 

For at vende tilbage til de positive versus de negative fortællinger, er der ifølge Carroll & 

McCombs (2003) også en tendens til, at når befolkningen skal ytre deres mening, trækkes der 

på den information, som er fremtrædende i øjeblikket, i stedet for at tage alt optaget 

information i betragtning. Det vil sige, at når Danmark modtager negativ kritik i medierne, 

kan der være en tendens til, at det er det der bliver taget udgangspunkt i, i stedet for al 

tidligere modtaget information om landet – i vores tilfælde de positive fortællinger.  

Det kunne tyde på også at være tilfældet for Anholt, da hans udtalelser til Videnskab.dk i juli 

2015 ikke stemmer helt overens med hans argumentation i Alting 4. november 2015, som vi 

nævnte tidligere i afsnittet. I november argumenterer han, som sagt, at hvis de negative 

fortællinger fortsætter, vil det ” […] helt sikkert skade Danmarks image yderligere i nogle 

dele af verden” (Gormsen, 2015B). Han uddyber at lande ” […] kun kan forbedre deres 

omdømme ved at arbejde for at forbedre forholdene for menneskeheden og den fælles jord” 

(Gormsen, 2015B). Men i juli 2015 annoncerer han til Videnskab.dk hans nye Good Country 

Index Top 10, hvor Danmark ligger på en 9. plads, og udtaler at Good Country Index netop 

måler på ” […] et lands faktiske bidrag til omverdenen” (Sørensen, 2015). For os at se 

stemmer de to udsagn ikke helt overens. 

Der tegnes derfor et billede af, at der er en tendens til at glemme de positive fortællinger i 

debatten, hvilket yderligere får debatten til at virke en tand overdrevet. Det er netop i 

overdrivelsen at tegn på en medieskabt krise kan ses. Ifølge Vasterman (2005) er en 

medieskabt krise defineret med ordet ”media hype”, da det beskriver, at der opbygges, 

stimuleres og endda promoveres noget, igennem ekstravagante og misvisende argumenter. Vi 

vil derfor i næste afsnit diskutere hvorvidt der kan være tale om at Danmarks omdømme 

egentlig er påvirket eller om der kan være tale om en medieskabt krise.  
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13.2 Medieskabt krise eller ej?  

For at finde forskellen mellem en medieskabt krise og en stor nyhedsbølge skal der ifølge 

Vasterman (2005) kigges på det misforhold, der er mellem virkeligheden og nyhedsbølger 

ved medieskabte kriser. Vores præmisse for opgaven var at undersøge om Danmarks 

håndtering af flygtningekrisen gik ind og påvirkede Danmarks omdømme og dernæst 

engelske borgers lyst til at rejse til landet. Vores fokusgruppedeltagere er selvfølgelig kun et 

udpluk af ét marked, og vi kan på baggrund af en tendens til at det danske brand var 

neutralt/positivt, ikke konkludere at Danmarks omdømme ikke er blevet påvirket. Men det er 

ikke desto mindre et interessant modstykke til mediedækningen herhjemme, som tegner et 

billede af et skadet, dansk omdømme og stor international kritik (eksempelvis Damgaard, 

2015; Skjoldan, 2016; Hjortshøj, 2015A m.fl.).  

  

En medieskabt krise viser sig som en nyhedsbølge, startet af et trigger event (Vasterman, 

2005). I vores konkrete tilfælde kan det siges at flygtningekrisen i sig selv er et trigger event, 

men i vores danske indholdsanalyse ser vi, at specielt reklamerne i Libanons aviser startede 

nyhedsbølgen om Danmarks omdømme. Trigger eventet er med til at påvirke det news theme, 

som medierne efterfølgende bruger. Hvis der kigges på det første peak i vores danske 

indholdsanalyse ses det, hvordan der i kølvandet på Libanonreklamerne skete en stigning af 

artikler om, hvordan Danmarks omdømme blev skadet af regeringens politik. Flere personer 

skyndte sig at skrive opdateringer og lave grupper på sociale medier for at undskylde på 

vegne af den danske regering (Bødker, 2015), mens den danske regering forsvarede tiltaget i 

medierne (Dinesen, 2015).  News theme er den ramme, medierne følger når de skal finde flere 

nyheder som passer til emnet og er med til at strukturere og definere hvilken vinkel, historien 

skal have og hvilke kilder, medierne skal kontakte (Brosius & Eps, 1995). News theme 

defineres yderligere under framing-teori som Framing of News og beskrives yderligere som 

den måde medierne fremstiller nyhederne inden for kulturelle og forståelige termer 

(Hallahan, 1999). 

I vores tilfælde bliver rammen eller news theme altså Danmarks omdømme og diskussionen 

af om det er skadet eller ej. Hver gang der opstår en ny begivenhed, for eksempel når 

smykkeloven vedtages, kan det tilpasses til nyhedsteamet og bruges til at diskutere Danmarks 

omdømme igen. Konkret kan der ifølge Hallahan (1999) dernæst bruges news framing, som 

kan være med til at bestemme hvilket verdenssyn, der skal dominere i nyhederne; i vores 

tilfælde at Danmarks omdømme er skadet. Hallahan (1999) baserer sin empiri på Entmans 

(1993) analyser, som argumenterer at framing af en nyhedshistorie sker ved at udvælge 
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specifikke dele, som gøres mere prominent i teksten, blandt andet for at definere og evaluere 

en specifik problemstilling. Eksperternes (Gormsen, 2015B, Hjortshøj & Thorsen, 2015, 

Nissen & Damkjær, 2015A m.fl.) debat lidt længere oppe er et klassisk eksempel herpå, 

netop da deres ekspertise er med til at evaluere og definere news theme.  

Evaluering og definering af news theme er ifølge Shoemaker & Reese (1996) et tegn på at 

medierne til dels manipulerer virkeligheden, fordi de, i tråd med Entmans framing-teori, 

udvælger hvilke kilder og hvilke dele af emnet, der får størst fokus i medierne. Yderligere er 

dét at finde flere kilder til at belyse problemstillingen også med til at fortsætte dækningen af 

emnet og det kan argumenteres at den kontinuerlige dækning også er med til at give en 

opfattelse af at Danmarks omdømme virkelig er skadet.  

Vi ser de samme tegn i vores danske indholdsanalyse, hvor vi, som sagt, ser et tilfælde hvor 

én enkelt historie fra Ritzau trykkes 18 gange i forskellige aviser. Kitzinger & Reilly (1997) 

argumenterer, at det er svært at stoppe journalister fra at opsøge en nyhed, som allerede har 

fået momentum i aviserne, og man kan derfor sagtens se, hvordan en nyhedsbølge kan vokse 

på trods af der ikke altid kommer flere begivenheder til.  

 

Et andet tegn på en medieskabt krise ses også i hvordan mediedækning opstår kort efter 

trigger eventet. Ifølge Vasterman (2005) søger medierne efter lignende hændelser, og finder 

de ikke nogen, finder de i stedet ældre begivenheder frem, som de kan give fornyet dækning. 

Et eksempel herpå er hele tredje peak i den danske indholdsanalyse, som næsten udelukkende 

består af artikler om Danmarks omdømme under Muhammedkrisen og Danmarks omdømme 

nu. Det er selvfølgelig relevant at nævne, at det er præcis 10 år siden Muhammedkrisen fandt 

sted, men spørgsmålet er dog om det stadig ville have optaget så mange artikler i dag, hvis 

ikke det også passede ind i et af de igangværende news theme. 

 

Et yderligere tegn på en medieskabt krise ligger i, hvordan den medieskabte krise ofte 

defineres. Kitzinger & Reilly (1997) argumenterer at der under medieskabte kriser tit slækkes 

på nyhedskriterierne, således at visse emner kan passe ind i news theme. Det kan ikke siges at 

være tilfældet her. I dækningen af Danmarks omdømme har medierne specielt fokuseret på 

den internationale kritik og i vores danske indholdsanalyse er The Washington Post og The 

Guardians karikatur de to internationale kilder, der bliver refereret mest til, men dog ikke de 

eneste. Der er altså konkret nogle internationale kilder (ekempelvis Witte, 2016; Kingsley, 

2016; Noack, 2015 m.fl.) som kritiserer Danmark og der er altså hold i at Danmark modtager 

negativ kritik. Yderligere lever historien om Danmarks skadede omdømme specielt op til 
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nyhedskriterierne om konflikt og sensation. FitzSimon (1993) argumenterer at et af de 

vigtigste nyhedskriterier netop er sizzle – en begivenhed, der ikke ses til hverdag eller som 

kan fremprovokere nogle følelser hos modtageren. International kritik om Danmark er ikke 

umiddelbart en begivenhed, der ses til daglig. Yderligere kan emnet i den grad fremprovokere 

nogle følelser, fordi kritikken påvirker den nationale identitet, som ifølge Morley & Robins 

(1995) er en af befolkningens vigtige identifikations værktøjer. Historien lever derudover 

også op til kommercielle nyhedskriterier i og med at det er en let historie at skrive, netop 

fordi den er billig, da aviserne kan bruge direkte citater fra andre medier, som ifølge Allern 

(2002) også spiller en rolle, når det vælges hvilke historier, der skal i medierne. Medierne kan 

derfor ikke bebrejdes for at dække nyheden, når den lever op til flere nyhedskriterier, ikke 

behøves at være dyr at skrive og samtidig har sizzle. Men selvom den lever op til 

nyhedskriterierne, kan det stadig godt være en medieskabt krise.  

En af de ting, der får nyhedsbølgen til at ligne en medieskabt krise mere end noget andet er 

ved at kigge på manipulering af virkeligheden. Ifølge Vasterman (2005) ligger det i ordet 

hype at noget overdrives og hvis der kigges på specielt The Washington Post-artiklen og 

karikaturen i The Guardian kan det argumenteres, at den kontinuerlige henvisning til disse 

enkelte to artikler får det til at virke som om, at der er meget mere international kritik end der 

egentlig er, og at Danmarks omdømme er mere skadet end det muligvis også er.  

Karikaturen af Lars Løkke Rasmussen er ifølge vores fokusgruppedeltagere ikke noget der 

skal tages seriøst. Yderligere nævner en af deltagerne at The Guardian poster karikaturer af 

alle nyheder. Det kan altså argumenteres at en karikatur af Danmark i The Guardian ikke som 

sådan er noget særligt. Det er bare endnu en nyhed der, i The Guardians stil, også karikeres. 

En anden af vores deltagere påpeger at han med sit franske ophav har lært ikke at tage 

karikaturer seriøst, fordi man ikke laver andet i Frankrig (henviser til Charlie Hebdo). I 

Danmark bliver der dog gjort en del mere ud af karikaturen og Mette Gjerskov (A) udtaler 

om Danmarks omdømme: ”Der er ingen tvivl om, at på det tidspunkt, hvor de tegnede 

karikaturtegninger af danske brands i udenlandske aviser, der var det hele i frit fald” 

(Bæksgaard & Gram, 2016). Med data fra fokusgrupperne i mente; er det så kun i Danmark 

at det opleves at Danmarks omdømme var i ”frit fald”, for igen at citere Mette Gjerskov (A)?  

 

I den omfattende undersøgelse foretaget af Infomedia spurgte de blandt andet også ind til, 

hvilke tre ord de 4000 adspurgte fra Sverige, Tyskland, England og USA ville bruge til at 

beskrive Danmark (Skjoldan et al., 2016). Et spørgsmål meget lig det vi spurgte deltagerne 

om i vores to fokusgrupper og som allerede nævnt var det i Infomedias undersøgelse kun 27 
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ud af 4000 respondenter der nævnte flygtningekrisen, hvilket kun svarer til 0,6 %. Dette 

stemmer også overens med hvad vi så i vores to fokusgrupper og det viser et billede af at 

Danmarks omdømme ikke er skadet i borgernes øjne. På trods af dette, ses det stadig at over 

halvdelen af de danske artikler skriver om Danmarks omdømme, som er det negativt 

påvirket. Vi kommer derfor ikke nærmere, hvorfor medierne så fortsat snakker om emnet. 

  

13.3 Politisk agenda-building 

Som vi netop konkluderede er det ikke underligt, hvorfor medierne holder gang i historien; 

den sælger aviser og det er en god historie. Men kan det også være tilfældet at den danske 

regering selv har en interesse i en medieskabt krise? Det vil blive diskuteret i følgende afsnit. 

  

Ifølge Anholt (2007) er regeringen en vigtig interessent i vedligeholdelsen af et stærkt og 

positivt nation brand – specielt i forbindelse med dens udenrigspolitik. Igennem nye love, 

tiltag eller udsagn påvirker politikerne Danmarks brand og omdømme, hvilket kommer 

tydeligt til udtryk i debatten om hvorvidt udenrigspolitikken har påvirket Danmarks 

omdømme. Det er derfor heller ingen overraskelse at vi, i vores indholdsanalyse af de danske 

medier, fandt at 83 % af artiklerne skrevet om Danmarks omdømme inkluderede et politisk 

element. Det er forskelligt fra artikel til artikel, hvilken og hvor stor en rolle politik spiller, 

men det kommer generelt til udtryk ved at den danske regering, partier eller politikere 

nævnes eller citeres. Denne pointe understøttes også af Infomedias analyse, hvor de har 

undersøgt, hvilke aktører, der får mest omtale. I deres undersøgelse står det klart, at det er 

politikere, der får mest omtale (Skjoldan et al., 2016). 

 

Ifølge Stråth & Wodak (2009) er der et afhængighedsforhold mellem journalisterne og 

politikerne. Journalisterne vil have den gode historie og politikerne vil have at journalisterne 

omtaler dem. Set fra dette udgangspunkt kan det argumenteres at de danske politikerne i 

denne konkrete sag også har en interesse i at holde krisen kørende, nemlig for omtalens 

skyld. Eksmark & Blach-Ørsten (2011) argumenterer ligeledes at politikerne med stor 

dygtighed har lært at tilpasse sig mediernes former, og selvom vi ikke direkte kan bevise, 

igennem vores indholdsanalyse af de danske medier, at politikerne har tilpasset deres 

kommunikation til at passe til news theme, vil vi nedenfor diskutere hvorfor vi tror det er 

tilfældet. 

 



 Side 101 af 137 
Kapitel	
1

Kapitel	
2

Kapitel	
3

Kapitel	
4

Kapitel	
5

Kapitel	
6

Selvom vi i forhold til vores indsamlede empiri, ikke kan se med bag tæppet om, hvordan 

politikerne tilpasser deres kommunikation, så den passer ind til news theme, kan vi rent 

logisk udlede at politikerne højst sandsynligt ønsker at fremme deres sag i medierne, hvorfor 

de også har en interesse i agenda-building. Hjarvard (2009) argumenterer at polarisering er et 

af de værktøjer politikerne benytter flittigt for at fremgå på mediernes agenda. Polariseringen 

ses blandt andet i følgende citater, hvor to modstridende holdninger stilles op imod hinanden: 

 

”Jeg er dybt, dybt bekymret for, hvor det her efterlader Danmarks renommé. Det, jeg hører 

på vandrørene i EU og i New York (hvor FN har sit hovedsæde, red.) er dyb forundring: 

Hvad foregår der i Danmark? Det her skaber et negativt billede af Danmark,” Martin 

Lidegaard (B), forhenværende udenrigsminister (Nissen & Damkjær, 2015A). 

 

"Man kan ikke lave udlændingepolitik efter, hvad udenlandske aviser skriver" Martin 

Henriksen (O), udlændingeordfører (Ritzau, 2015C). 

 

”Det er fuldstændig ude af proportioner når eksperter sammenligner den nuværende krise 

med Muhammedkrisen, hvor danske ambassader blev angrebet” Kristian Jensen (V) 

(Kongstad & Plougsgaard, 2016). 

 

”Det er noget provinsielt ynk. Det viser, at regeringen tror, den lever på en øde ø. Den tror, 

at den kan lave en markedsføringskampagne over for flygtninge og fortælle, at Danmark ikke 

er et godt sted at komme til - og så tro, at andre ikke læser det og stiller spørgsmål ved, hvad 

der foregår i Danmark” Jens Rohde (B) om asylpolitikken (Ritzau, 2016B) 

 

Ved at politikerne polariserer deres holdninger lever de op til nyhedskriteriet om konflikt og 

samtidig passer citaterne ind i news theme, hvilket kan gøre det let for journalisterne at finde 

indhold til deres artikler. At tilpasse politisk kommunikation til opsatte nyhedskriterier er 

ifølge Eksmark & Blach-Ørsten (2011) yderligere relevant i forhold til politisk agenda-

building, for at kommunikationen overhovedet kommer i betragtning. Faktisk er ”vinkling på 

konflikt og drama” et af de redskaber, som danske politikere bruger, som har vist sig at være 

effektivt 81 % af gangene i Danmark (Eksmark & Blach-Ørsten, 2011). Et andet vigtigt 

aspekt er, at danske politikere er yderst gode til strategisk at påvirke og udnytte mediernes 

agenda for at komme igennem til befolkningens agenda (Eksmark & Blach Ørsten, 2011) og 

det kan argumenteres, at det i den grad er relevant for dem at holde bålet brændende, og 
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bruge platformen til deres fordel, enten ved at snakke negativt eller positivt om den danske 

regerings håndtering af flygtningekrisen, afhængigt af hvilket parti, der repræsenteres. Det 

kan for eksempel siges om Venstre, at de ønsker at få nyheden ud til medierne om at 

Danmark ikke er et godt land for flygtninge, da de gerne ser en mindre tilstrømning af 

flygtninge til landet. Inger Støjberg (V) havde som udgangspunkt planer om flere 

flygtningeannoncer efter Libanonannoncerne, men udtalte til Information:  

 

”Men man må i hvert fald sige, at den internationale presse jo har skrevet flittigt om de 

opstramninger, som vi har foretaget i Danmark. Så på den måde er det måske knap så 

relevant lige i øjeblikket at sætte annoncer i. Jeg tror, at man må sige, at det er blevet fortalt, 

at vi har strammet op” (Geist, 2016).  

 

Eftersom Støjberg i flere instanser har gjort klart at hun gerne vil fortælle om de danske 

stramninger til udlandet (eksempelvis Selmer, 2015; Ritzau, 2015D; Beim, 2015 m.fl.), kan 

det argumenteres, at det er til hendes fordel at det bliver taget op i internationale medier. 

Yderligere mener hun ikke, at det påvirker Danmarks omdømme (Damgaard, 2015), så det 

kan ræsonneres, at hun måske ikke har noget imod at internationale medier kritiserer tiltaget: 

”Selvfølgelig går jeg da op i Danmarks omdømme i udlandet. Men lige i den her sag må jeg 

sige, at der ikke er noget at komme efter. Der har vi ret.” (Damgaard, 2015).  

 

Som tidligere nævnt, er det dog også fordelagtigt for oppositionen, at medierne skriver om 

den danske regerings håndtering af flygtningekrisen, da det giver en mulighed at nedgøre 

deres politik over for befolkningen og på den måde fremme deres egen situation. I den 

forbindelse har Infomedia et interessant resultat, da det er fundet, at Venstre fylder mest i 

debatten om flygtningehåndteringen, men det er Socialdemokraterne og Alternativets 

omtaler, der er gået igennem til befolkningen og det er altså partier fra oppositionen, der har 

vagt opmærksomheden hos befolkningen (Skjoldan et al., 2016). Derudover er det 

selvfølgelig også oplagt, at politikere udtaler sig i en situation, hvor noget den siddende 

regering har foretaget sig, har vagt stor opmærksomhed både nationalt og internationalt. Alt 

andet ville virke underligt. Regeringen skal forklare og eventuelt forsvare hvad de har gjort, 

samtidig med at oppositionen har en god mulighed for at kritisere regeringens handlinger, 

hvilket ses i følgende citater fra vores danske indholdsanalyse: 
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”Vi skal ikke være et land, der adskiller os fra de andre lande på ydelsesniveau. Vi er gået til 

valg på at mindske tilstrømningen, og der vil løbende blive ændret på reglerne. Og det vil 

ikke blive til det lempeligere” Inger Støjberg (V) (Heinskou & Sheikh, 2015) 

 

”Det er en farlig vej at gå. Jeg ved godt, at dansk erhvervsliv, De Radiale og nogle gange 

også nogle venstrefolk har den opfattelse, at det er altafgørende, hvad man skriver i 

amerikanske aviser … Men det er ikke altafgørende, hvad Washington Post mener om 

Danmark. Det afgørende er, hvad der tjener Danmarks interesser. Og det tjener i høj grad 

Danmarks interesse at stramme op på udlændingepolitikken.” Martin Henriksen (O) (Ritzau, 

2015B). 

 

”Det betyder rigtig meget, hvilket omdømme man har i udlandet, det gør det også i forhold til 

erhvervslivet. Det er vigtigt, at folk lytter til os […] jeg frygter at Danmarks respekt bliver 

skadet.” Martin Lidegaard (B) (Selmer, 2015) 

 

”De Radikales partileder, Morten Østergaard, tilføjer på Twitter, at regeringen selv har købt 

og betalt for "dårlig omtale" i form af efterårets flygtningeannoncer i libanesiske aviser.” 

Morten Østergaard (B) på Twitter om Kristian Jensens forslag om at være fælles om at tale 

Danmark op i udlandet (Ritzau, 2016A). 

 

”Når Danmark mishandler flygtninge ved, at de ikke må få deres familier herop før efter tre 

år, skulle jeg så stå og sige, at det ikke er så slemt, når det er slemt, og jeg bliver spurgt? Så 

svarer jeg da.” Margrete Auken (F) om tiltale for at have talt dårligt om Danmark til Den 

Grønne Gruppe i Europa-Parlamentet (Moestrup, 2016). 

 

Yderligere er denne debat en oplagt platform for at nå ud til vælgerne. Ifølge Hjarvard (2009) 

bruges medierne som kommunikationskanal mellem de forskellige partier og befolkningen. 

Det kan derfor være i politikernes interesse, at tilpasse deres kommunikation, for at kunne 

blive en del af den politiske debat, med det formål at komme frem med deres holdning i 

medierne. Generelt har der været en tendens til at rød blok har klaret det bedre i 

meningsmålingerne og Venstre har blandt andet oplevet et fald (Ritzau, 2016C). At forsøge at 

nå ud til vælgerne kan derfor også tænkes at være en grund til at fortsætte hypen, da det kan 

argumenteres, at den danske regering ønsker at forklare sine handlinger til befolkningen og 

oppositionen ønsker at komme frem i meningsmålinger, ved at udnytte at regeringen 
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modtager kritik. Ud fra vores analyse ser vi dog ikke et specifik politisk bias i artiklerne, 

hvilket også støttes af Eksmark & Blach-Ørstens (2011) resultater, der viser, at politik og 

medier holdes forholdsvist adskilt i Danmark. Generelt sætter journalisterne de forskellige 

partier, politikere og deres holdninger op imod hinanden, i stedet for at fremme en specifik 

politisk retning. Det kan både være for at vende emnet fra alle sider, men samtidig for at få 

det til at leve op til nyhedskriteriet om konflikt og på den måde gøre historien mere 

interessant og holde gang i dilemmaet om hvorledes det danske omdømme er skadet eller ej. 

 

Vi kan endnu en gang ikke endegyldigt komme med konklusionen, at politikerne er med til at 

fortsætte den medieskabte krise, men der er mange argumenter, der tyder på, at de kunne 

have stor interesse i det. Dog ændrer det ikke på debatten om, hvorvidt Danmarks omdømme 

virkelig er skadet. I sidste del af diskussionen vil vi tage skridtet væk fra borgerne og kigge 

på et meningsdannerniveau. 

 

13.4 Meningsdannerniveau 

Ifølge ovenstående diskussion tyder det på, at der er tale om en medieskabt krise, men det 

behøves ikke at betyde, at der ikke er hold i at Danmarks omdømme kan være påvirket – 

selvom det måske ikke er proportionelt med mængden af artikler, der er skrevet i de engelske 

og danske medier. Hvilket også viser misforholdet mellem virkeligheden og mediernes 

fremstilling. 

 

Hvis vi lægger resultaterne fra vores to engelske fokusgrupper og Infomedias undersøgelse 

sammen finder vi, at den almene borger i henholdsvis Tyskland, Sverige, England og USA 

ikke har ændret holdning til Danmark og det ser ikke ud til at omdømmet har lidt skade. Som 

vi også diskuterede i starten af diskussionen, kunne der heller ikke direkte udledes nogle 

konsekvenser af den danske regerings håndtering af flygtningekrisen på 

meningsdannerniveau endnu, på nær at danskere i mødet med omverden eventuelt måtte 

starte ud med at forklare situationen i Danmark. Men tendensen blandt eksperter var derimod, 

at hvis Danmarks omdømme led skade var det på et meningsdannerniveau.  

Eftersom vi har fundet, at det meste af debatten også foregår blandt meningsdannere, som 

eksperter i branding eller PR, professorer i politik, skuespiller, politikere og sangere, er det 

interessant at se, hvad der styrer debatten. Dette afsnit vil derfor dykke ned i 

meningsdanneraspektet af debatten.  
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Selvom der endnu ikke ses en målbar påvirkning på omdømmet endnu, betyder det ikke, at 

det ikke godt kunne være tilfældet. Som Mikkel Thrane, Kommunikations- og Pressechef for 

VisitDenmark, siger, kan han ikke afvise, at Danmarks omdømme vil tage skade, men han 

har derimod ikke set nogen tegn på det inden for turisme endnu og heller ikke de andre 

gange, der har været dårlig omtale (Andersen, 2016). Michael Ulveman, der har været særlig 

rådgiver i Nato, er mere bekymret hvad Danmarks omdømme angår. Ved frigivelsen af de 

første resultater fra Infomedia-undersøgelsen udtaler Ulveman:  

 

”Jeg mener det samme som da [læs: inden han læste undersøgelsen], for jeg tror ikke, at man 

måler det relevant på den måde, I [Informedia] gør. Det interessante er ikke, om en 

gennemsnitsamerikaner på det lokale posthus i Oklahoma mener, at Danmark er det ene eller 

andet. De relevante er dem, der interagerer med danskere og træffer afgørelser i økonomiske 

eller politiske sammenhænge. Og de er ikke repræsentative for befolkningen. Jeg sagde jo 

ikke, at det vil være umuligt for Danmark at begå sig i verden. Blot, at danske forhandlere vil 

starte med et lille minus, som de så skal bruge ekstra kræfter og måske modydelser på at 

opveje. Det kan jeg ikke bevise, men jeg tror egentlig heller ikke, at I har bevist det 

modsatte.” - Michael Ulveman (Bæksgaard & Gram, 2016) 

 

Ulveman fortsætter og siger yderligere: ”Uanset tallene mener jeg fortsat, at omtalen af 

smykkesagen og sammenligningen med jødeforfølgelsen har været meget skadelig.” 

(Bæksgaard & Gram, 2016). Hele to gange påpeger han altså, at han ikke har belæg for sin 

holdning, første gang da han siger at han ikke kan dokumentere sin holdning, og anden gang 

da han, på trods af at have fakta foran ham, udtaler at han stadig har en anden holdning. Det 

er netop i spændet mellem fakta og holdning, at debatten bliver interessant. Det er tydeligt, 

hvordan hans personlige holdning skinner igennem, og eftersom han er meningsdanner, er det 

altså relevant at se, hvorvidt der er dokumentation for hans holdning, eftersom han i sidste 

ende er med til at påvirke en større mængde mennesker. Lige i disse citater hentyder han dog 

til, at Infomedia undersøger om befolkningen er påvirket, hvor han selv er af 

overbevisningen, at hvis nogle bliver påvirket af Danmarks eventuelt ændrede omdømme, er 

det meningsdannere, som i sidste ende har større indflydelse på den danske handel, økonomi, 

eksport etc. Han har ikke desto mindre ingen dokumentation for sin udtalelse.  

Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet, bakker Michael 

Ulveman op ved at sige, at Infomedia-undersøgelsens målinger ikke er relevante, da det ikke 

drejer sig om ”gennemsnitsamerikanerne”, men om de, der har økonomisk og politisk 
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indflydelse og samarbejde med Danmark (Bæksgaard & Gram, 2016). Ingen af dem har 

imidlertid dokumentation for, at der skulle være sket en skade på meningsdannerniveau.  

 

Ifølge Katz’s (1957) Two Step Flow of Communication er det først meningsdannerne, der 

påvirkes af medierne, for derefter at påvirke befolkningen. Meningsdannere har derfor en 

enorm magt. En meningsdanner defineres som en indflydelsesrig person, som andre tyr til for 

råd, synspunkter og meninger (Opinion leaders, u.å.). Hvis meningsdannere påvirkes af 

medierne og medierne generelt bruger citater, som der måske ikke er belæg for, fra andre 

meningsdannere, kan det i sidste ende være med til at bygge oven på den medieskabte krise, 

samt påvirke Danmarks omdømme negativt, på trods af der måske slet ikke er hold i 

dokumentationen. 

Eksempelvis går flere kendte danskere ud og giver deres mening til kende om den danske 

regerings håndtering af flygtningekrisen. Sofie Gråbøl, dansk skuespillerinde, udtaler i et 

interview med den engelske The Guardian: ”I am having a hard time recognising my country 

right now … We don’t realise how we are perceived abrod and I think this has damaged 

Denmark’s image immensely” (Cook, 2016). Sofie Gråbøl har dog ikke andet end sin egen, 

personlige holdning, som belæg for at Danmarks omdømme er påvirket negativt. Medina, 

dansk sangerinde, er ligeledes enig med Sofie Gråbøl og udtaler til DR P3: ”Lige nu står 

Danmark altså med nogle – undskyld mig – politiske værdier, der sender nogle rigtig, rigtig 

grimme signaler ud i verden. Jeg skammer mig over at skulle sige, at jeg kommer fra et land, 

der skulle stå for de værdier.” (Karker, 2016B).  

Sofie Gråbøl og Medina er langt fra de eneste kendte personligheder, der udtaler deres 

personlige holdning om den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. Mads Langer, 

dansk sanger, skriver ud på Facebook at han ikke støtter måden den danske regering 

håndterer flygtningekrisen (Thiis, 2016) og Trine Dyrholm, dansk skuespillerinde, udtaler til 

Jyllands Posten at hun ” […] ikke er stor fan af regeringen for tiden” (Karker, 2016B).  

Det relevante i denne debat er netop det faktum, at deres udtalelser ikke er baseret på fakta, 

men i stedet personlige holdninger, men fordi de er kendte personligheder og 

meningsdannere får de meget plads i den offentlig debat. Det er blandt andet også i dette 

misforhold mellem hvad medierne rapporterer og realiteten, at en medieskabt krise defineres. 

Et klassisk eksempel på, at kendte har en større stemme end deres viden berettiger dem, ses i 

en udveksling mellem en journalist og den danske filminstruktør, Thomas Vinterberg, under 

Berlins internationale filmfestival: 
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(Enggaard, 2016) 

 

Kendte skal selvfølgelig stadigvæk have retten til at tale og dele deres holdning, men som 

ovenstående eksempel viser, kan det ende ud i en debat udelukkende baseret på personlige 

holdninger, på trods af, at for eksempel data siger noget andet eller der slet ikke er data til at 

understøtte holdningen.  

Ejvind Hansen, Forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fortæller til 

TV2, at han synes det første kendte skal spørge sig selv om inden de går ind i en debat er: 

”Hvad har jeg som kendis af særlig viden inden for dette område?” (Thiis, 2016). Ifølge 

Ejvind Hansen får de kendte mere opmærksomhed fordi: ” […] de har en større stemme end 

Hvad er det konkret uværdige i den førte politik? 

»Den måde, vi behandler mennesker i nød på.« 

Danmark er et af de lande i Europa, der tager flest flygtninge i forhold til 

landets størrelse ... 

»Men vi behandler dem på en fuldstændig inhuman måde, når de ankommer.« 

Vil du ikke godt være konkret og uddybe? 

»Lad mig starte med at sige, at jeg er så konkret, som jeg kan være. Jeg er ikke 

taget herned for at starte en politisk dagsorden. Jeg kan se, hvordan de 

mennesker, der kommer, bliver taget imod, og jeg kan se annoncer i forskellige 

dagblade rundt omkring i verden, der skal afholde folk fra at komme hertil. Jeg 

kan se, hvordan landet lukker sig frygtsommeligt. Jeg kan også se et 

kæmpestort flygtningeproblem, men jeg kan ikke være mere konkret. Jeg er jo 

ikke politiker. Jeg kan godt sige sådan her på en filmfestival.« 

Ja, men du kan vel godt argumentere, så vi forstår, hvorfor du skammer dig.. 

»Det har jeg jo sagt.« 

Du har ikke pinpointet, hvad der er galt. Det bliver abstrakt og ikke sat i 

forhold til, hvilke ressourcer Danmark har, hvis flygtningene også skal have 

det godt i Danmark ... 

»Hvis jeg ser mig omkring, så tror jeg, at jeg ville have fordelt ressourcerne 

anderledes. Så kan du spørge hvordan, og så siger jeg: Det må du spørge en 

politiker om.« 

Det må være dejligt nemt at være kunstner, så man ikke behøver føre sin 

argumentation til ende ... 
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deres viden berettiger til” (Thiis, 2016). Det synes Vincent F. Hendricks, professor og leder 

af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet, er et problem og taler 

for at dybdeborende journalistisk skal have mere plads i medierne, da ” […] en holdning jo 

kun er interessant, hvis den også indebærer nogle forudsætninger, en præmisafklaring og 

nogle argumenter. Men det er meget tungere arbejde at formulere argumenter end blot at 

komme med meninger […]” (Munk-Petersen, 2015). Sine Nørholm Just, lektor på 

Department of Business and Politics på Copenhagen Business School, synes tværtimod at 

meningsdannere kan have en positiv indflydelse i medierne, eftersom personer, der normalt 

ikke ville være interesseret i et specifikt emne, måske vil være interesserede i det, hvis en 

meningsdanner fortæller om det i stedet.  

Meningsdannere skal selvfølgelig ikke være den eneste kilde, et problem Nørholm Just heller 

ikke synes eksisterer, da eksperter i mødet med meningsdannere, der ikke har nogen 

dokumentation for deres udtalelse, er gode til at korrigere dem (Munk-Petersen, 2015). I 

netop dette konkrete tilfælde, hvor Danmarks omdømme debatteres, er der dog flere eksperter 

i PR og Branding, som udtaler sig, på trods af ikke at have nogen målbare data, der 

understøtter deres holdning. Her ser vi det klare misforhold i den illusion, som medierne har 

skabt, og virkeligheden.  

Yderligere kan det også argumenteres, at det netop er i debatten om Danmarks omdømme at 

personlige holdninger får så meget plads på grund af de bagvedliggende aspekter i national 

branding og national identitet. Som vi forklarer i teoriafsnittet er nationens omdømme bygget 

på den nationale identitet (Anholt, 2007). National ære kommer fra den nationale identitet og 

kan beskrives som den positive følelse befolkningen har for deres land (Smith, 2007). 

Ligesom i klassisk branding kan der opstå et spænd mellem nation brandet og nation 

identiteten (Anholt, 2007; Dinnie, 2008), hvilket måske netop er grunden til at 

meningsdannere udtrykker deres personlige holdning.  

Ud fra al den internationale kritik kunne der opnås en følelse af, at omverden ser en som 

fremmedfjendsk, men det stemmer ikke overens med den national identitet man har, den 

grundfortælling, man selv har om Danmark. Yderligere spiller den nationale ære ind.  

International Social Survey Programme har siden 1993 analyseret, hvor stor national ære 

forskellige lande har, og i 2009 ligger Danmark på en 11. plads (Haller, Jowell & Smith, 

2009). Danmark har altså en forholdsvis stor national ære, hvilket også kan være med til at 

forklare, hvorfor så mange ønsker at ytre sig og forsvare det Danmark, de kender. Dette er 

derfor yderligere med til at forstærke illusionen af en krise, fordi uden forankring i 
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virkeligheden, ytres flere forskellige holdninger, som i sidste ende kan være med til at 

påvirke andre meningsdannere.  

 

13.5 Hvad kan der læres af krisen?  

Kort sagt kan det konkluderes, at der skal slås koldt vand i blodet, når det omhandler 

nationers omdømme. På trods af international kritik, så er der stadig flere års fortællinger af 

det danske brand, som spiller en stor rolle i opfattelsen af landet. Anholt (2007) 

argumenterer, at nation brands ikke skifter omdømme henover natten, men der skal derimod 

flere års fortællinger til at ændre brandet. Det er sandt, at der i de sidste par år har været 

fortællinger om Danmark som mere fremmedfjendsk, eksempelvis fortællinger om 

Muhammedkrisen og at et anti-immigrant parti har fået flere og flere mandater i regeringen 

(Malm, 2015). Imidlertid har der ikke desto mindre også været positive fortællinger om 

Danmark, eksempelvis at Danmark har en 9. plads på Good Country Index og at landet tre 

gange har vundet titlen som ”the happiest country in the world”.  

Selvfølgelig er det vigtigt at huske på, at gentages de negative fortællinger, kan det have 

konsekvenser på nationens brand (Gormsen, 2015B; Hjortshøj & Thorsen, 2015; Anholt, 

2007). Selvom det ikke er muligt at spore nogen negativ effekt af flygtningekrisen netop nu, 

udelukke det ikke, at flygtningekrisen længere sigt kan være en del af en ny, mere negativ, 

fortælling om Danmark. Med det i mente, er det også en læring for politikerne at indenrigs- 

såvel som udenrigspolitik også er en måde at brande en nation på og i globaliseringen, kan 

alle kigge med på tværs af grænser. 

Man kan yderligere lære en masse om mediernes magt igennem dette speciale. Ikke i forhold 

til nation branding, men nærmere i forhold til klassisk og intermedia agenda-setting. I måden 

hvorpå nyheder frames, har medierne magt til at give et emne mere end nødvendig 

opmærksomhed og er yderligere med til at påvirke befolkningen, i vores tilfælde specielt den 

danske befolkning, til at stå op for deres land og personlige holdninger. 
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Kapitel 6 
Konklusion & Perspektivering 

 
 

Dette kapitel vil konkludere på analysens resultater og diskussionens pointer i forhold til 

problemformuleringen og de underspørgsmål, der er blevet opstillet. Der vil yderligere blive 

perspektiveret til, hvilke retninger fremtidig forskning kunne gå i. 
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14.0 Konklusion 
Vi kan igennem vores speciale udlede, at den danske regerings håndtering af flygtningekrisen 

endnu ikke har påvirket Danmarks omdømme på det engelske marked. Med udgangspunkt i 

agenda-setting-teori fandt vi, at Danmark generelt fremstilles med en neutral tone i de 

engelske medier. Hvis vi udelukker artikler, hvor Danmark kun nævnes i bisætninger eller 

ikke er fokus for artiklen, fandt vi generelt en mere negativ holdning. Det var dog ikke 

tydeligt at spore nogen effekt af den negative dækning i vores to fokusgrupper.  

Vi kan på baggrund af data fra fokusgrupperne konkludere, at Danmark har et middelstærkt, 

neutralt til positivt omdømme, hvor de hyppigst nævnte ord, deltagerne forbandt med 

Danmark, dannede rammerne for kategorien, vi kalder ”det gode liv”. Danmark blev blandt 

andet associeret med ”the happiest country in the world”, ”great healthcare benefits” og 

”good work-life balance”. Der var yderligere et begrænset kendskab til den danske regerings 

håndtering af flygtningekrisen, hvilket sandsynligvis skyldes at Danmark ikke var ene aktør i 

det engelske mediebillede. Dækningen af Englands egen håndtering af flygtningekrisen fik 

hele 16 gange så meget dækning som den danske regerings håndtering, Tyskland fik ti gange 

så stor dækning og Sverige dobbelt så stor dækning. Sat i perspektiv har Danmark altså ikke 

været top prioritet på de engelske mediernes agenda, hvilket vores fokusgrupper understøtter, 

da vi ikke kan spore en direkte agenda-setting-effekt.  

Hele debatten i de danske medier om, hvorvidt Danmarks omdømme er skadet eller ej virker 

derfor ikke særlig veldokumenteret sat op imod vores resultater fra indholdsanalysen og 

fokusgrupperne. Specielt taget i betragtning at debatten af Danmarks omdømme netop 

begrundes i den internationale kritik. I 59,5 % af de danske artikler henvises der til 

internationale kilder og to peaks fra vores danske indholdsanalyse bygger på international 

kritik, henholdsvis artiklen fra The Washington Post og karikaturen af den danske 

statsminister Lars Løkke Rasmussen i The Guardian. Der opstår derfor et misforhold mellem 

realiteten (at englænderne ikke har ændret opfattelse af Danmark) og hvad de danske medier 

rapporterer (at Danmarks omdømme er skadet) – første tegn på en medieskabt krise. 

Misforholdet leder os til at undersøge, hvem der holder debatten i gang på det danske marked 

og deres motiver. Vi fandt frem til, at debatten er fokuseret omkring meningsdannere: 

politikere, der kan antages at ville fremme egen politik, skuespillere, der føler skam over den 

danske regerings håndtering af flygtningekrisen, eksperter i nation branding, som spørges til 

råds m.fl. Tendensen i debatten er, at Danmarks omdømme er skadet på et meningsdanner 

niveau og endnu ikke er nået til befolkningen. Dog er der endnu ikke nogle direkte 
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konsekvenser at spore af at Danmarks omdømme er skadet på meningsdannerniveau heller. 

Faktisk er eksperters udtalelser om at Danmarks omdømme er skadet baseret på personlige 

holdninger uden dokumentation for deres påstand. Derudover glemmer størstedelen af 

meningsdannerne, at der ud over den internationale kritik også er en masse positive 

fortællinger om Danmark. I tre år er Danmark blevet kåret som ”the happiest country in the 

world” og i 2015 ligger Danmark på top 10 på Good Country Index, hvor lande vurderes ud 

fra, hvor meget en nation hjælper og støtter omverden – en titel, der står i stærk kontrast til 

den internationale kritik, der forbinder Danmark med nazisme og fremmedfjendskhed. Det er 

netop i fortællingerne om en nation at brandet opbygges og det tyder på, de bliver glemt i 

debatten om Danmarks omdømme. Vi kan derfor konkludere at medierne er med til at skabe 

en illusion af at Danmarks omdømme er mere skadet end hvad reelt er tilfældet. Vi kan ikke 

udelukke at den danske regerings nye asyllovgivning ikke kan påvirke Danmarks omdømme 

på lang sigt, hvis lignende fortællinger gentages, men vi kan konkludere at der i dette øjeblik 

ikke ses direkte tegn på at Danmarks omdømme skulle have taget skade i England på 

baggrund af den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. 
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15.0 Perspektivering 
Vi har analyseret os frem til, at Danmarks omdømme hos den engelske befolkning på 

nuværende tidspunkt, ikke er påvirket af den danske regerings håndtering af flygtningekrisen. 

Det ledte os til, at undersøge, hvorfor de danske medier reagerede så kraftigt på den 

internationale mediedækning. Her fandt vi, at de danske medier er med til at skabe et media 

hype, der fremstiller Danmarks omdømme, som mere skadet end hvad formentlig er sandt. 

Yderligere viste vores diskussion, at der kan være større effekt på et meningsdannerniveau 

end på et befolkningsniveau, dog uden at kunne spore om der har været den effekt endnu.  

 

Ud fra vores resultater, mener vi, at det yderligere kunne være interessant at undersøge, 

hvorledes debatten om Danmarks omdømme fortsætter på de sociale medier. De 

meningsdannere og politikere, hvis udtalelser, vi har brugt som eksempler i løbet af specialet, 

er taget fra de nyhedsartikler, hvor nyhedsmedierne har været med til at frame udtalelserne i 

en bestemt kontekst. Men hvordan foregår det på de sociale medier, hvor det er 

meningsdannerne og politikerne selv, der forfatter den tekst, der kommunikeres ud til 

befolkningen? Igennem sociale medier, kan forskellige sociale aktører kommunikere på lige 

fod med andre (Peters, Chen, Kaplan, Ognibeni & Pauwels, 2013). Det giver den almene 

befolkning mulighed for at udtale sig til en større mængde mennesker om et givent emne. Det 

er altså igennem sociale medier muligt for alle at udtale sig om blandt andet den danske 

regerings håndtering af flygtningekrisen.  

Ifølge Chois (2015) studie er meningsdannere på det sociale medie, Twitter, primært personer 

fra den almene befolkning og ikke berømtheder eller politikere. Da vi er med vores 

undersøgelse, er kommet frem til, at hvad meningsdannere udtaler også har en påvirkning på 

hvad medierne skriver, ser vi det også som yderst relevant at foretage videre undersøgelser 

af, hvordan debatten om den danske regerings håndtering af flygtningekrisen og frygten for 

påvirkningen Danmarks omdømme udspiller sig på de sociale medier.  

I forbindelse med debatten på sociale medier, vil en videre undersøgelse af aktiviteten ved de 

online medier også være interessant. Her tænker vi primært på en undersøgelse af, hvor 

mange gange de online nyhedsartikler er blevet vist for at få et indblik i hvor mange 

mennesker, der rent faktisk har set og læst artikler om Danmark. Holmqvist, Holsanova, 

Barthelson & Lundqvist (2002) argumenterer, at der bliver læst flere artikler online end i de 

fysiske aviser. Derfor kunne det være interessant, at undersøge, hvor mange visninger de 

online nyhedsartikler har fået i forhold til agenda-setting. Samtidig gælder det både de online 
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nyhedsartikler men lige så meget også de opslag der er på sociale medier. Hvor stor en effekt, 

de har kan måles i visninger, likes og kommentarer og biddrage med et yderligere billede af, 

hvor stor en effekt, debatten om Danmarks omdømme og den danske regerings håndtering af 

flygtningekrisen har. 
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17.0 Bilag 

Bilag 1: Den engelske indholdsanalyse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overblik 
Samlet antal artikler 

 (med dublanter) 
680 

Samlet antal artikler 
 (uden dublanter) 

393 

Artikler i peaks 134 
  

Hvor i artiklen DK nævnes 
Overskriften 56 
Først 38 
Midten 180 
Sidst 101 
Hele artiklen 74 

Hvilket fokus DK er i artiklen 
Bisætning 303 
Hovedfokus 72 
Halvt/halvt 18 

Tone 
Positiv 41 
Negativ 111 
Neutral 262 

Dominerende egenskaber/temaer i peaks 
Smykkeloven 40 
Nazisme 14 

Peak Dato Temaer 

1 08/09/2015-11/09/2015 Flygtningeannonce, Støjberg, flygtningepolitik, DKs 
opt-out, motorvejslukning, Lukket grænser 

2 13/01/2016-15/01/2016 Nazismesammenligninger, smykkeloven, 
grænsekontrol 

3 21/01/2016-29/01/2016 
Smykkeloven, grænsekontrol, DFDS Seaways (dansk) 
migrant invasion i UK, nazismesammenligninger, 
familiesammenføring 

4 08/02/2016 Grænsekontrol mellem DK og SE, Smykkelovgivning 
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Forbindelser skabt ved den danske regerings håndtering af flygtningekrisen 

Stereotyper 

Happies country in the world – nævnes et par gange, Great welfare 
system/welfare state – nævnes flere gange, Free education, Green, Best five 
full democracies?, Lovely, tolerant Danish pariament, Bastion of European 
liberalism, Known for its humane treatment of refugees – nævnes et par 
gange, Human rights standards, Equality (of women) – nævnes et par gange, 
Social welfare, The Danes: the fundamentally tolerant, smart, creative and, 
when needed, tough nation that has led by example in the past, Happy wealthy 
tolerant, One of the richest countreis – nævnes et par gange, Christiania, 
Warm, cuddle, progressive adn welcoming, Fertile farmland, Excellence 
childcare arrangements, Hamlet 

Uafhængige 
egenskaber 

Anti-immigration Danish People’s party – nævnes mange gange, Lykkes 
government’s anti-immigration reforms, Populist Eurosceptic party (DF), 
Representatives of prime minister Lar Lokke Rasmussens's partu, which 
recieved less than one-fifth, Denmark’s heavy-set generally genial prime 
minister, Neo-Nazis, Whistle-blowers and disloyal employees – Eritea, De 
forskellige partiers holdninger til immigration? (the new centre-right 
government has promised to get tough on immigration), Mange ord, der 
beskriver pigen, der drabte sin mor: blond, cold-blooded, ice-cold murder, 15 
år, schoolgirl, Islamist boyfirend, radicalised, wachted beheading, obsessed 

Negative ord Controversial, Restrict, Cut benefits, No warm welcome, Reluctant, Deadly 
journey on E45, Discourage, Unfortunate decision, Criticism, Drastic 

Positive ord Stepped forward, Very amazing 
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Bilag 2: Fokusgruppeinterviews resume 

Overordnet kom der syn temaer frem under vores to fokusgruppeinterviews, hvilket vil blive 
uddybet herunder. 
 
1 Det gode liv 
I begge fokusgrupper var der ét gennemgående billede af Danmark, som et land, der 
symboliserer ”high quality living”. Udsagn som ”great work-life balance”, ”good social 
services” og ”happiest country in the world” blev brugt til at beskrive Danmark. Det blev i 
begge fokusgrupper påpeget at Danmark netop havde vundet titlen som det lykkeligste land i 
verden og at de havde hørt om det i medierne. Fire deltagerne mente at Danmark var et ideelt 
sted at bo og endda et af de bedste steder at bo. En af deltagerrne påpeger endda at han godt 
kunne tænke sig at bo i Danmark. Ydermere blev Danmark sammenlignet med en hund – et 
husdyr, som har et komfortabelt liv, får alt serveret, bliver passet godt på og generelt har et 
rart og godt liv.  Generelt set beskriver alle deltagerer Danmark som værende ”likable”. 
 
2 Eksotisk 
Der ses ifm. ferievaner en tendens til at deltagerne foretrækker at rejse til steder, der ses som 
eksotiske og som tilbyder noget andet end før oplevet. Dette ses f.eks. også ved at flere 
nævner Danmark som et sted, der er godt, men ikke eksotisk, og mere ses som endnu en 
vestlig storby. 
Foretrukne rejsedestinationer er blandet, men sydlige destinationer bliver generelt set nævnt 
flest gange. 
 
3 Calais 
5 ud af 10 deltagerne snakker om flygtningelejren i Calais, en flygtningelejr, som ligger lige 
på den anden side af Euro tunellen, der løber mellem England og Frankrig. Specielt de 
dårlige forhold flygtninge bliver udsat for i disse typer lejre bliver diskuteret og den tumult 
der har været omkring lejrene. 
  
4 Scapegoats 
Scapegoats er et emne, der specielt fylder meget i fokusgruppe 2, men som fokusgruppe 1 
også tager fat i. Der hersker enighed om, at der tegnes et forkert billede af flygtninge og som 
eksempler nævnes det at de får skylden får at tage andres arbejde og sammenlignes med 
terrorisme. Terrorangrebet i Paris er oppe at vende, da medierne har hævdet at terrorister kom 
forklædt som flygtninge, en påstand gruppe 2 ikke tror på, og påpeger at medierne tegner et 
forkert billede af flygtninge.  
 
 
5 Folk ankommer langs Europas kyster 
Et andet typisk billede på flygtningekrisen er de mange flygtninge, som ankommer til 
Europas kyster med små både – og de mange som ikke klarer turen. Flygtninge tager på 
lange, hårde rejser for at komme til Europa og flere deltagere snakker om drukning i denne 
sammenhæng. En af deltagerne fra fokusgruppe 1 siger hun kan huske billeder af flere tusind 
mennesker på Grækenlands kyster og billeder af børns livsforladte ansigter. 
 
6 Karikaturen 
Ingen af deltagerne havde set karikaturen af Lars Løkke Rasmussen før. Der blev dog 
genkendt ting og stereotypiske træk på selve karikaturen i fokusgruppe 1. Det bliver bl.a. 
bemærket at skrifttypen er den samme som Carlsbergs og en af deltagerne genkender bl.a. 
bacon som en dansk specialitet og Venstre som et dansk parti. Derudover er der stor enighed 
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om, at en karikatur som denne stiller Danmark i et dårligt lys, men at det samtidig ikke er 
noget, der skal tages helt seriøst.  
I fokusgruppe 2 er der en overordnet enighed om at The Guardian ikke er så seriøs en avis, de 
ville f.eks. tage det mere alvorligt, hvis det var i Financial Times. Fokusgruppe 1 er derimod 
chokerede over The Guardian trykker denne karikatur, da de ville forvente at det ville være 
mere normalt i et tabloid medie. 
  
7 Begrænset kendskab til DK og flygtningekrisen 
Der er generelt et begrænset kendskab til Danmark og de begivenheder, der har været 
aktuelle ift. flygtningekrisen. Da der først bliver spurgt indtil et eventuelt kendskab til 
Danmark, er der ingen der nævner noget relateret til flygtningekrisen. Derimod er der en i 
hver fokusgruppe, der kan nævne tiltag når der bliver spurgt mere konkret ind til Danmark og 
flygtningekrisen. En deltager i fokusgruppe 1 nævner at have læst om smykkeloven og 
restriktioner generelt. Derudover nævner hun en sag vedrørende en uheldig pressemeddelelse 
fra det danske konsulat i New York som svar på dårlig omtale om Danmark. Ligeledes har en 
deltager i fokusgruppe 2 hørt om tiltag til smykkeloven og nævner også grænsekontrollen 
mellem Danmark og Sverige. Selv da disse to deltager nævner de tiltag de kender, er der 
ingen andre af de resterede 8, der kan nikke genkendende til situationen. Der ses derfor en 
klar tendens til at der ikke er et udbredt kendskab til Danmark og de tiltag, der er blevet gjort 
ift. flygtningekrisen. 
 
Lydfiler 
Dropbox link:  
https://www.dropbox.com/sh/9vg6tssalv7xj7r/AACvC60sjAiiB_39GMUaKvrxa?dl=0 
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Bilag 3: Interviewguide 

Welcome!  
Thanks a lot for participating, we really appreciate it! Feel free to take something to drink and 
eat.  
The interview will be about travelling and travel habits. We can’t elaborate too much on the 
topic yet, as we don’t want to influence your answers.  
 
But let’s just do a quick introduction, where you tell us your name, occupation and favourite 
holiday destination. I can start….. 
 
I don’t know if any of you have ever done a focus group interview before? But the whole 
idea behind interviewing more than one at a time is that we want to get a discussion going. 
 
In front of you there’s six pieces of paper, which you will need during the interview. Please 
don’t turn them over before we say so and keep them collected at all times. You can start by 
filling out your personal information and answer the four little questions on the first paper. 
  
I’ll be conducting the interview while Michelle/Malene will observe your behaviour, if I stay 
on topic, how much time we have left and all that stuff. But if we go off track she might just 
ask a question to get us back, so don’t let that confuse you. We would like to videotape the 
interview, if that is okay with you? It’s only to make our job easier in the transcription phase, 
we will delete it right after.  
 
If you don’t have any questions we can get started. Again feel free to take something to drink 
or eat now and also during the interview.   
 
 
Topic: Denmark’s image 
 

1. Okay, so we’ll start with a little assignment for you guys. Please turn over paper 
no. 2 and write down three words you associate with Denmark. 

 
Scenarie 1: I don’t know what to write à You can write three sentences instead. 
 
Scenarie 2: Everyone writes à Ask a specific person: What did you write? Why did write it? 
Has everyone else written the same word? Explain why? 
End with: Does anyone have some other words we haven’t mentioned yet? 
 
Scenarie 3: Everyone writes different things à ask every person what they wrote and why? 
End with: Does anyone have anything to add, you might have thought about while we were 
talking about this? 
 

2. Okay, so now we talked a bit about what you associate with Denmark and we 
wanna know more about how much you really know about Denmark? So do you 
have any personal stories or experiences in or surrounding Denmark?  

 
Scenarie 1: No one can answer à Maybe you have been there on vacation, maybe you have a 
friend who’s Danish? à no à go to question 3.  
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Scenarie 2: People have difficulty answering à Maybe you have been there on vacation, 
maybe you have a friend who’s Danish? à 
 
Scenarie 3: People answer à can you elaborate on that? (have you visited a friend in 
Denmark etc.) 
 
 

3. If you should describe Denmark as a person, how would that person be? 
Scenarie 1: I don’t know à Maybe if we give you an example, it will be easier. For instance 
if I were to describe Germany as a person I would say that he or she is very timely and 
structured, he or she loves cars, he or she is highly educated, he or she has brown hair. Then 
how would you describe Denmark as a person?  
 
Scenarie 2: Only characteristics based on looks à Okay, if you keep imagining that person, 
which personal traits do you believe he/she has? à If no one knows, help them along: Would 
you describe he/she as intelligent? Annoying? Wealthy? Funny? Hostile? Poor? 
 
Scenerie 3: Great answers! à Ask why? And if anyone else agrees or want to add something. 
 
 

4. Follow-up question: Is the person you are describing a likeable or dislikeable 
person?  

Scenarie 1: dislikable: why? Which characteristics about the person/animal don’t you like? 
 
Scenarie 2: likable: which characteristics about the person/animal do you especially like? 
 
 
Topic: Travel 
 

1. Alright, now we’ll let Denmark be for a bit. Turn over paper no. 3: On the paper 
in front of you, please describe your favourite holiday destination with three 
words. 

 
Scenarie 1: I don’t know what to write à For me it would probably be “never visited before” 
or “warm and sunny”.  
 
Scenarie 2: Answers à Did anybody write the same or opposite? Which type of vacation did 
you have in mind? For instance, a trip with your wife/husband/boyfriend/girlfriend? A trip 
with friends? A trip with your family?  
 
 

2. Based on how much you know about Denmark, how close or far away from your 
favourite holiday destination would you place Denmark? If 1 was very far away 
from your favourite holiday destination and 10 is your favourite holiday 
destination, where would Denmark be on that scale? 

Scenarie 1: Low à Why is that? Knowledge: would it change if you knew more about it or if 
friends recommended it? If you saw pictures?  
 
Scenarie 2: Medium à Why is that? 
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Scenarie 3: High à Why is that?  
 
 

3. Follow up questions: Do you have any criteria that need to be met if you should 
pick that place 

I don’t know what to write à For me it would probably be “never visited before” or “warm 
and sunny”. Affordable / weather.  
 

4. Follow up: Where do you get your information from, when you look for a new 
holiday destination? 

(Probe: recommendations from friends, articles, internet search, social media etc.) 
 
 
Topic: The refugee crisis 
 

1. Have you heard anything about Denmark in the last couple of months? 
(Probe: in the media, from friends/family/colleague etc.) 
 
Scenarie 1: yes à what? 
 
Scenarie 2: no à leave it be. 
 
 

2. On paper no. 4 in front of you, please write down three things you’ve heard 
about the refugee crisis going on in Europe at the moment? If you haven’t heard 
anything, just leave it blank. 

Scenarie 1: no one’s knows anything: we need to explain the situation (objectively, not 
mentioning DK in particular) 
 
Scenarie 2: Can you tell us what you wrote? Did anyone else write the same or do you 
remember it now that we’re talking about it?  
 
What do you think about all of this? Do you agree with what you’ve heard?  
 
 

3. Have you heard anything about Denmark in relation to the refugee crisis and 
can you give us some examples on this? 

 
Follow up: where have you heard about this? 
What’s your opinion on this? 
We know that it’s been in the media here: jewellery law, Denmark have the opportunity to 
opt-out of EU rules, DK took many in, border control, Commercial in Lebanese newspapers, 
teenage girl killing mom. 
 
 

4. Have you seen the caricature of the Danish prime minister Lars Løkke 
Rasmussen? 

 
If yes: can you tell us about it? 
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If no: we’ll show the drawing. 
 
 

5. Turn over paper no. 5. Show caricature: What do you think about it? 
(Probe: funny, serious, don’t care etc.) 
 
Follow up: Do you think this picture shows Denmark in a positive or negative light? Do you 
take it serious or is it just funny? 
 
 
Topic 4: Travel 2 
 

1. If you were to travel in Europe, how does the refugee crisis influence your pick 
of holiday destination? 

Scenarier: Safety issue? Political agenda issue? Don’t care? Something that you are afraid of? 
2. On the last paper in front of you write down three things that would keep you 

from going to a specific holiday destination? And now, you don’t have to only 
think in relation to the refugee crisis but in general.  

 
Why is that? What would change your mind?  
 
 

3. How close is Denmark to these words? 
Why do you think that? What could change your mind? 
 
 

4. Lastly, would you like to visit Denmark in the future? 
 
If no: How come?  
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Bilag 4: Den danske indholdsanalyse 

Overblik 
Samlet antal artikler 779 

Artikler i peaks 227 
 

Frames Antal artikler 
Danmarks omdømme er skadet 125 
Danmarks omdømme er ikke skadet 24 
Neutral 78 

 
Top 5 aviser, som skriver mest om Danmarks omdømme 

Aviser Antal artikler 
Jyllands-Posten 26 
Ritzau 19 
Politiken 18 
Berlingske 18 
BT 13 

 
Peak Temaer Dominerende frame 

1 Flygtningekaos Neutral 
2 Libanonreklame Neutral 
3 10 år efter Muhammedkrisen Neutral 

4 Smykkeloven Danmarks omdømme er skadet 
Washington Post artikel 

5 
Forsvar af smykkelov i EU 

Danmarks omdømme er skadet Vedtagelse af smykkelov 
Karikaturen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


