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Abstract	
	

This	dissertation	takes	its	point	of	departure	in	the	EU	skepticism	that	has	developed	and	

extensively	been	discussed	 in	 respect	 to	 the	EU-crisis	and	 the	growing	popularity	of	 the	

left	wing	parties	in	the	Union.	The	latest	European	Parliament	Election	in	2014	is	a	clear	

example	of	 the	growing	popularity	of	 the	 left	wing,	which	 the	media	has	been	 following	

closely.		

Thus,	 this	 dissertation	 explores	 how	 the	 Danish	 media	 is	 displaying	 and	 covering	 the	

European	Parliament	Election	in	2014,	which	consequently	have	influence	on	the	recipient	

views.		

	

An	 in-depth	qualitative	study	 is	performed	 taking	 its	departure	 in	376	articles	 retrieved	

from	three	Danish	newspapers	namely;	Berlingske	Tidende,	Jyllands-Posten	and	Politiken.		

The	articles	will	be	explored	drawing	on	the	theoretical	framework	of	identity	theory	and	

theory	of	ideal	role	of	the	media	in	democratic	societies.	In	the	analysis	process,	ten	main	

‘themes’	has	been	 captured	 from	 the	Danish	 election	debate.	Moreover,	 the	 analysis	has	

aimed	to	answer	the	two	following	questions;	

	

! Are	the	media	framing	the	EU	with	a	national,	a	European	or	with	both	a	European	

and	national	angle?	

! Are	the	media	displaying	subjects	regarding	the	EU	with	a	negative,	positive	or	neu-

tral	approach	towards	the	EU?		

	

Hence,	through	a	multilevel	analysis	of	obtained	primary	and	secondary	data,	one	can	con-

clude	that	the	majority	of	the	retrieved	articles	are	written	from	a	national	or	European-

national	 perspective.	 Furthermore,	 the	 articles	 have	mostly	 a	 neutral	 approach	 or	 angle	

towards	the	EU.			
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1.	Indledning	
	

Den	 folkelige	 opbakning,	 eller	mangel	 på	 samme,	 bliver	 ofte	 nævnt	 som	et	 centralt	 pro-

blem	for	Den	Europæiske	Union	(EU).	EU’s	demokratiske	underskud	udlægges	som	forkla-

ringen	på	den	manglende	folkelige	opbakning	til	EU.	Flere	forskere	peger	på,	at	det	demo-

kratiske	underskud	kan	afhjælpes	ved	udviklingen	af	en	europæisk	offentlighed.		

Mellem	60-80	%	af	al	dansk	lovgivning	kommer	imidlertid	fra	direktiver	og	forordninger,	

der	er	vedtaget	i	EU	(Eu-oplysningen	A)	EU-politik	har	således	stor	indflydelse	på,	hvordan	

den	enkelte	dansker	kan	leve	sit	liv.	Men	hvad	er	årsagen	til	den	manglende	tro	på	og	iden-

tificering	med	EU	hos	befolkningen?	

Skepsissen	menes	af	flere	teoretikere	at	bunde	i	en	grundlæggende	kulturel	forskellighed	

de	europæiske	lande	imellem.	Et	andet	synspunkt	tager	en	langt	mere	konstrueret	vinkel,	

hvor	det	er	muligt	at	skabe	denne	sammenhørighedsfølelse	gennem	blandt	andet	transna-

tional	journalistik.	Ud	fra	disse	betragtninger	kan	det	diskuteres,	om	EU-politik	får	nok	of-

fentlig	opmærksomhed.	Her	er	det	nærliggende	at	se	nærmere	på	mediernes	ansvar	som	

demokratiets	vagthund.		

Generelt	 tales	 der	 i	 hele	 Europa	 om,	 at	medierne	 i	 større	 og	 større	 grad	 nedprioriterer	

dækningen	 af	 EU-emner.	 Omvendt	 argumenteres	 der	 også	 for,	 at	 befolkningen	 alligevel	

ikke	interesserer	sig	for	de	europapolitiske	emner.	Journalistikkens	fornemste	opgave	som	

demokratiets	vagthund	kan	altså	komme	 i	 konflikt	med	mediernes	egne	nyhedskriterier	

om	aktualitet,	væsentlighed,	identifikation	og	sensation	–		og	i	sidste	ende	med	et	ønske	om	

en	fornuftig	omsætning.	(Kramhøft	2000:	51).	

Ud	fra	et	demokratisk	perspektiv	er	en	sådan	udvikling,	hvor	befolkningen	mister	interesse	

for	demokratiets	 institutioner,	 uanset	 årsag,	 problematisk.	Mediernes	 rolle	 i	 samfundet	 er	

netop	at	oplyse	objektivt	og	kritisk	om	samfundsforhold,	så	borgere	kan	deltage	i	den	demo-

kratiske	proces	på	det	bedst	mulige	grundlag.	Danske	medier	er	i	flere	europæiske	undersø-

gelser	blevet	vurderet	som	et	af	de	bedste	lande	til	at	bringe	EU	på	dagsordenen	–	dette	har	

dog	ikke	udvist	sig	i	øget	tillid	til	EU	fra	danskernes	side	(Ørsten	2006:	206	ff.).	

Den	stigende	medialisering	af	politik	giver	medierne	en	central	betydning	for	den	politiske	

meningsdannelse.	Medierne	står	for	den	daglige	formidling	af	komplekse	emner	til	befolk-
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ningen.	Flere	studier	viser,	hvor	stor	en	betydning	medierne	har	for	den	politiske	dagsor-

den	og	for	befolkningens	meningsdannelse.		

I	 dette	 speciale	 vil	 der	 derfor	 blive	 undersøgt	 nærmere,	 hvilke	 europæiske	 emner,	 der	

bringes	i	de	danske	aviser	og	i	hvor	høj	grad	de	antager	en	national	eller	europæisk	vinkel	

og	en	negativ	eller	positiv	vinkel	overfor	EU.	Bliver	den	danske	befolkning	oplyst	om	EU	på	

det	rigtige	grundlag	og	hvordan	spiller	 journalisters	og	redaktioners	arbejdsmetoder	 ind	

på	dette?	Er	medierne	med	til	at	præge	befolkningen	i	den	ene	eller	den	anden	retning	–	

tættere	eller	mere	distanceret	 fra	EU?	I	denne	opgave	vil	der	være	fokus	på	spørgsmålet	

om	 en	 fælleseuropæisk	 offentlighed	 og	 europæisering	 af	 nationale	 medier	 og	 hvordan	

identitetsspørgsmålet	er	med	til	både	at	præge	befolkningen,	men	også	hvordan	medierne	

er	en	del	af	denne	identitet.		

	

1.1. Problemformulering		

	

	

	

1.2.	Arbejdsspørgsmål	

! Hvordan	 fremstilles	 EU	 i	 medierne1	 i	 forbindelse	 med	 Europaparlamentsvalget,	

perioden	11.	maj	2014	til	25.	maj	2014.		

! Bliver	EU	fremstillet	med	en	overvejende	europæisk,	national	eller	med	en	både	eu-

ropæisk	og	national	vinkel;	og	er	vinkelen	overvejende	negativ,	positiv	eller	neutral	

overfor	EU?		

! Hvorvidt	ligger	en	europæisk	eller	national	identitetsfølelse	til	grund	for	den	dan-

ske	befolknings	interesse	for	EU	og	mediernes	interesse	for	at	skrive	om	EU?		

! Kan	mediernes	fremstilling	af	EU	og	offentlig	debat	være	med	til	at	bidrage	til	øget	

afstand	eller	til	en	tættere	relation	mellem	EU	og	borgerne?	

																																																								
1	De	udvalgte	medier	er	Berlingske	Tidende	,	Jyllands-Posten	og	Politiken	
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2.	Metode	

2.1.Projektdesign	
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2.2	Valg	af	teori	

For	at	kunne	svare	på	specialets	problemformulering	er	det	det	 teoretiske	grundlag	 	op-

delt	i	to	dele.	Den	første	del	er	teori	om	mediers	rolle	i	samfundet,	der	skal	være	med	til	at	

skabe	fundament	for	en	forståelse	for	mediers	ideelle	funktion	og	samtidig	være	med	til	at	

belyse,	 hvordan	denne	 rolle	 i	 praksis	 kan	være	problematisk.	 Peter	Kramhøft	 bidrager	 i	

dette	speciale	med	teori	om	mediers	ideelle	funktion;	her	anvendes	bogen	Journalistik	med	

omtanke	–	arbejdsmetoder	i	udredende	og	analytisk	journalistik.		Til	diskussionen	omkring	

den	 journalistiske	metode	og	 teori	om	 transnational	politisk	 journalistik	 anvendes	Mark	

Ørsten	 og	 hans	 bøger	 ”Transnational	 politisk	 journalistik	 –	 Dansk	 EU-journalistik	 1991-

2001”	og	”Europæisk	offentlighed	i	danske	medier	–	Danmark	som	foregangsland	for	udvik-

lingen	af	en	transnational	politisk	journalistik?”.	Også	Jürgen	Habermas	medtages	i	teorien	

om	transnational	politisk	journalistik.	Til	at	belyse	mediernes	indflydelse	på	meningsdan-

nelsen	 i	 befolkningen,	 	 	 	 anvendes	 der	 teori	 om	 dagsordensfastsættelse	 eller	 agenda-

setting.	Den	anden	teoretiske	del	anvendes	til	at	illustrere	problemstillingerne	vedrørende	

en	fælles	europæisk	identitet	versus	national	identitet	og	hvordan	dette	kan	påvirke	mas-

semediernes	vinkling	af	historier	med	et	europæisk	tema.	Til	dette	anvendes	teoretikerne	

Jürgen	Habermas	og	Dieter	Grimm,	der	 repræsenterer	 to	 sider	af	debatten	om	en	 fælles	

europæisk	 identitet.	 	 Habermas’	 og	 Grimms	 teorier	 	 suppleres	 i	 teoridiskussionen	med	

synspunkter	af	Mette	Jolly.		

	

2.3	Dataindsamling	–	valg	og	afgrænsning		

Som	det	kan	ses	i	 figur	1	om	projektdesignet	består	empirien	bl.a.	af	 indsamlede	artikler	

fra	 Europaparlamentsvalget	 2014.	 Formålet	 er	 herigennem	 at	 se	 nærmere	 på,	 hvordan	

danske	medier	er	med	til	at	præge	debatten	om	EU.		Indsamlingen	af	data	afgrænses	til	pe-

rioden	11.	maj	2014	til	25.	maj	2014,	således	medtages	debatten,	der	foregik	umiddelbart	

op	til	selve		Europaparlamentsvalget	den	25.	Maj	2014.	Når	der	er	valgt	en	periode	på	to	

uger	op	til	Europaparlamentsvalget	skyldes	det	dels	et	spørgsmål	om	mængden	af	mate-

riale,	dels	et	spørgsmål	om,	hvornår	debatten	er	mest	intens.	Der	kan	argumenteres	for	at	

medtage	artikler	 fra	både	 tre	og	 fire	uger	af	en	valgkamp	 i	det	empiriske	grundlag,	men	

flere	tidligere	studier	af	mediedækningen	viser,	at	det	først	er	i	de	to	sidste	uger	inden	val-
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get	at	mediedækningen	for	alvor	intensiveres.	Af	Claes	de	Vreese	kaldes	de	to	sidste	uger	

for	’the	hot	phase”	(De	Vreese	2002).	Når	valget	er	faldet	på	perioden	op	til	et	Europapar-

lamentsvalg	skyldes	det,	at	det	netop	er	her,	at	store	dele	af	befolkningen	har	et	større	fo-

kus	på	EU	end	under	normale	omstændigheder,	da	de	søger	viden,	for	at	kunne	tage	stil-

ling.	Man	kunne	have	valgt	en	anden	vilkårlig	periode,	men	det	må	skønnes,	at	det	er	her	

medierne	har	potentielt	mest	magt	til	ændre	befolkningens	holdning.	Netop	op	til	et	valg,	

hvor	 borgerne	 har	 direkte	 medbestemmelse,	 er	 mediernes	 forpligtelser	 vigtig	 bl.a.	 ift.	

vægtning	og	vinkling,	der	repræsenterer	alle	holdninger	til	EU.	Dette	er	også	grunden	til	at	

artikler	fra	denne	periode	er	valgt	som	empirisk	grundlag.	

De	 indsamlede	 artikler	 afgrænses	 til	 følgende	medier:	Berlingske	 Tidende,	 Jyllandsposten	

og		Politiken.		

Indsamlingen	er	foretaget	i	artikeldatabasen	Infomedia.	For	at	analysen	kan	give	et	så	ge-

nerelt	og	fyldestgørende	mediebillede	som	muligt	er	søgemaskinekriterierne	indstillet	til	

at	 omfatte	 ordene	 EU,	 Europakommissionen,	 Europaparlamentet,	 Europarådet,	 EU-

domstolen	og	Ministerrådet.	Dette	gav	i	første	omgang	et	bredt	søgeresultat,	derfor	var	det	

nødvendigt	 at	 lave	 yderligere	 selektion	 til	 artikelanalyse	 for	 at	 indskrænke	 og	 afgrænse	

søgeresultatet.		Artiklerne	udvælges	artiklerne		derfor	ud	fra	nedenstående	kriterier.		

	

Artiklerne	medtages	IKKE		hvis:		

• Mindst	 ét	 af	 søgeordene	 EU,	 Europakommissionen,	 Europaparlamentet,	 Europarådet,	

EU-domstolen	og	Ministerrådet		figurerer	minimum	tre	gange	i	artiklen.		

• EU	kun	optræder	i	statistik	eller	i	en	faktaboks.		

• Indholdet	er	en	quiz,	en	anmeldelse,	en	rejseannonce	eller	er	en	sportsartikel.	

	

2.4	Valg	af	medier		

I	 dette	 speciale	 analyseres	 376	 artikler	 fra	 danske	 dagblade;	 Jyllandsposten,	 Berlingske	

Tidende	og	Politiken.	Dagbladene	i	Danmark	knyttes	traditionelt	set	til	forskellige	politiske	

værdisæt,	hvorfor	der	i	denne	undersøgelse	er	medtaget	aviser,	der	har	forskelligt	politisk	

tilhørsforhold.	Samtidig	er	aviser,	der	traditionelt	set	tilhører	den	mere	kulørte	dagspresse	

eller	tabloidaviser,	såsom	BT	og	Ekstrabladet,		fravalgt.		
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Jyllandsposten	har	omkring	263.000	 læsere	dagligt	og	 repræsenterer	den	 liberale	højre-

fløj.	 Politiken	 har	 ca.	 284.000	 læsere	 og	 karakteriseres	 som	 en	 socialliberalistisk	 avis	

	
Berlingske	Tidende	har	198.000	antal	 læsere	dagligt	og	karakteriseres	 som	en	borgerlig	

avis.	(Winther	2011).	Dagbladene	er	Danmarks	tre	største	aviser	og	repræsenterer	befolk-

ningen	bredt	ift.	politisk	overbevisning.		I	undersøgelsen	fra	2011,	som	er	afbilledet	i	figur	

2,	ses	det	at	de	valgte	dagblade	repræsenterer	den	mest	eller	næstmest	læste	avis	for	væl-

gere	fra	alle	partier.	De	tre	dagblade,	Berlingske	Jyllands-Posten	og	Politiken,	vurderes	på	

denne	baggrund	at	dække	vidt	 i	befolkningen	og	netop	derfor	valget	af	medier	 faldet	på	

disse.		

	

2.5	Analysemetode		

Efter	sorteringen	af	artikler	er	der	foretaget	en	kvalitativ	indholdsanalyse.	Denne	analyse	

har	til	 formål	at	afdække,	hvilke	temaer	der	blev	behandlet	 i	pressen	op	til	Europaparla-

mentsvalget	2014	.	

Indholdsanalysen	har	tre	fokuspunkter.	Først	er	artiklerne	inddelt	efter	tema,	dvs.	det	om-

drejningspunkt,	der	findes	i	artiklerne,	eksempelvis	immigration	eller	økonomi	og	finans.	

Der	ses	derefter	nærmere	på	selve	vinkelen	i	artiklen	–	har	den	en	europæisk,	national	elle	

både	europæisk-national	vinkel?		

	
Figur	2	
(Winther	2011)		
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Desuden	 vurderes	 det	 om	 artiklens	 vinkel	 er	 overvejende	 negativ,	 positiv	 eller	 neutral	

overfor	EU.	Dette	er	med	til	at	give	et	billede	af,	om	de	valgte	medier	overvejende	giver	et	

nationalt	 eller	 europæisk	 perspektiv	 på	 debatten	 op	 til	 Europaparlamentsvalget.	 Et	 ek-

sempel	på	det	anvendte	analyseskema	ses	i	figur	3.	Selve	analysen	og	kategoriseringen	af	

den	enkelte	artikel	kan	ses	i	det	vedlagte	bilagshæfte.		

Analysen	er	 først	og	 fremmest	kvalitativ,	men	den	kvalitative	 indholdsanalyse	af	de	 ind-

samlede	artikler	giver	i	sidste	ende	også	anledning	til	et	mere	kvantitativt	resultat.	Dette	

skyldes	kategoriseringen,	der	ganske	vist	hviler	på	et	kvalitativt	grundlag,	men	resulterer	i	

et	mere	målbart	resultat.	Ud	fra	denne	kvantitative	del	er	det	muligt	at	uddrage	konklusio-

ner	 om	 	 mængden	 af	 artikler	 med	 et	 givent	 emne.	 Desuden	 kan	 antallet	 artikler	 med	

europæisk,	 national	 eller	 europæisk-national	 samt	 positiv,	 negativ	 og	 neutral	 vinkel	

uddrages.		I	det	næste	afsnit	beskrives	det	nærmere,	hvordan	den	kvalitative	analyse,	anskues	i	et	vi-

denskabsteoretiske	perspektiv.	Inden	ses	der	nærmere	på,	hvordan	resten	af	analysen	og	

diskussionen	disponeres.		

I	 indholdsanalysen,	der	 leder	 til	de	 tre	kategoriseringer,	 lægges	der	vægt	på	ordvalg,	ar-

gumentation,	brugen	af	kilder	samt	vinklen.	Ved	vinklen	forstås	det	overordnede	budskab	

i	artiklen	–	hvor	vil	journalisten	bag	artiklen	have	os	hen?	Analysen	og	den	efterfølgende	

kategorisering	af	henholdsvis	europæisk,	national,	europæisk-national	vinkel	afgøres	ved	

at	identificere	artiklens	budskab	–	tages	der	udgangspunkt	i	en	national	eller	fælleseuro-

pæisk	problemstilling	eller	har	artiklen	en	kombineret	national-europæisk	vinkel?	Det	vil	

	
Figur	3.		Eksempel	på	analyseskema		
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sige,	at	en	artikel,	der	har	en	europæisk	vinkel,	fremstiller	et	tema	ud	fra	et	europæisk	per-

spektiv,	hvor	Danmark	ikke	er	i	fokus,	men	derimod	EU	eller	et	medlemsland	i	EU.			

	Endvidere	analyseres	det	hvorvidt	 artiklerne	har	en	positiv,	negativ	 eller	neutral	 vinkel	

overfor	EU	og	det	europæisk	samarbejde.	Det	kan	for	eksempel	komme	til	udtryk	ved,	at	

der	i	en	artikel	er	en	negativ	holdning	overfor	en	afsagt	EU-dom	eller	en	positiv	holdning	

ift.	 lovgivning	 vedtaget	 i	 EU.	 Artikler	 kategoriseret	 som	 neutral	 opstiller	 som	 udgangs-

punkt	 lige	 dele	 positive	 eller	 negative	 holdninger	 og	 argumenter	 eller	 udtrykker	 ingen	

nævneværdig	holdning,	hverken	positiv	eller	negativ	overfor	EU.		

Formålet	er	at	bestemme,	hvordan	medierne	udlægger	historier	om	EU	og	dermed	hvilke	

typer	 artikler	 læserne	 eksponeres	 for.	Det	 vurderes	 om	artiklerne	 er	 fremstillet	med	 en	

hhv.	national,	europæisk	eller	national-europæisk	vinkel.	Hvis	en	artikel	i	denne	undersø-

gelse	har	en	positiv	vinkel,	vil	det	sige	en	positiv	vinkel	overfor	EU.	Vinklen	er	positiv	i	den	

forstand,	at	EU’s	rolle	i	artiklen,	er	positiv	–	eksempelvis	et	lovforslag,	der	er	opbakning	til	

eller	et	område,	hvor	man	ønsker	større	grad	af	politisk	samarbejde	på	EU-niveau.	Har	ar-

tiklen	derimod	en	negativ	vinkel	overfor	EU,	betyder	det,	at	hovedbudskabet	eller	vinklen	i	

artiklen	 stiller	 sig	 kritisk	 overfor	EU.	 Er	 vinklen	derimod	neutral	 overfor	EU	 indeholder	

artiklen	ingen	nævneværdig	holdning	til	EU,	hverken	positiv	eller	negativ.	Ellers	er	negati-

ve	og	positive	holdninger	lige	opvejet	i	artiklen	–	og	derfor	neutral.		

	

Alle	dele	af	indholdsanalysen	fremgår	ikke	for	læseren	i	dette	speciale,	men	analysens	re-

sultat	 for	den	enkelte	artikel	kan	ses	 i	det	skema,	der	er	 i	hvert	enkelt	bilag.	De	samlede	

analyseresultater	 kan	 ses	 på	 side	 27.	 I	 analysen	 af	 de	 enkelte	 temaer	 fremvises	 dog	 ek-

sempler	på,	hvordan	EU	fremstilles	 i	artiklerne.	Dette	sker	ud	med	en	vurdering	af	de	to	

slags	vinkler,	 som	er	beskrevet	ovenfor.	Her	 fremgår	en	nærmere	analyse	af	enkelte	ud-

valgte	artikler	fra	bilagene.	Artikeleksemplerne,	der	indgår	i	analyseafsnittet	af	dette	spe-

ciale	er	udvalgt	med	vægt	på,	at	alle	temaer	og	vinklingerne	repræsenteres.	

Selve	 indholdsanalysen	 af	 den	 indsamlede	data	 giver,	 udover	 kategoriseringen,	 også	 an-

ledning	til	at	bruge	artiklernes	indhold	og	budskab	i	den	videre	analyse.	

	

Når	artiklernes	indhold	er	analyseret	og	det	samlede	billede	af	mediedækningen	op	til	Eu-

ropaparlamentsvalget	2014	er	præsenteret,	 analyseres	og	diskuteres	årsagen	 til	 resulta-
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terne.	Dette	sker	både	med	udgangspunkt	i	artiklerne	og	ved	en	mere	generel	og	teoretisk	

diskussion	om	identitet	og	mediernes	rolle.		

2.6	Videnskabsteoretisk	perspektiv	-	Hermeneutik		
Til	 dette	 speciale	 anvendes	 den	 hermeneutiske	 tilgang.	 Udgangspunktet	 er	 tyske	 Hans	

Georg	Gadamers	filosofiske	hermeneutik.	Gadamer	beskæftiger	sig	i	værket	”Wahrheit	und	

Methode”	med	hermeneutikken.		

Hermeneutik	betyder	 ”fortolkningslære”	og	stammer	 fra	det	antikke	Grækenland.	Oprin-

deligt	blev	hermeneutikken	brugt	til	at	fortolke	religiøse	og	litterære	tekster,	men	tilgan-

gen	blev	 i	 løbet	 af	 det	 20.	 århundrede	også	 anvendt	 flittigt	 i	 samfundsvidenskaben	 (Ny-

gaard	2012:131).		

Hermeneutikkens	mål	 er	 at	 nå	 frem	 til	 en	 gyldig	 og	 almen	 forståelse	 af	 eksempelvis	 en	

tekst,	derfor	er	netop	denne	tilgang	passende	i	dette	speciale.	Ontologisk	betegnes	herme-

neutik	som	”begrænset	realistisk”	idet	man	herigennem	ikke	opnår	fuldkommen	objektiv	

viden,	som	man	tilstræber	i	eksempelvis	naturvidenskaben.	Der	arbejdes	i	stedet	ud	fra	en	

kvalitativ	metode	og	den	viden	man	opnår,	er	altid	subjektiv	(ibid	2012:	31).	Men	i	herme-

neutikkens	søgen	efter	svar	på	samfundets	sociale	strukturer	og	menneskets	ageren	i	sam-

fundet	pointeres	det,	at	fortolkningen	kan	nuanceres	i	en	sådan	grad,	at	den	kommer	tæt	

på	sandheden.	Dette	kræver	dog	en	anerkendelse	af	fortolkerens	egen	forståelsesramme,	

dvs.	hvilke	forudsætninger	der	findes	for	at	forstå	verden	på	en	bestemt	måde	og	eventu-

elt,	hvilke	fordomme,	der	kan	præge	det	i	en	bestemt	retning	(ibid	2012:32).	Fortolkeren	

er	selv	en	del	af	den	verden,	der	analyseres,	hvilket	jeg	er	mig	bevidst	om	i	mit	arbejde.		

Gadamer	 betegner	mennesker	 som	 historiske	 og	 bagved	 forforståelsen	 gemmer	 sig	 for-

skellige	bestanddele	som	kultur,	sprog,	symboler,	historie	og	erfaring	som	en	samlet	refe-

renceramme.		

Med	dette	in	mente	kan	der	opnås	større	forståelse	for	andre	sociale	aktørers	forståelses-

ramme,	 og	 derved	 lettere	 forståelse	 for	 de	 enkelte	 fænomener	 i	 samfundet	 (Fuglsang	

2013:	290).	Forståelsen	eller	fortolkningen	er	en	proces,	der	er	uendelig	-	dette	er	billed-

liggjort	 i	begrebet	den	hermeneutiske	cirkel	 (Nygaard	2012:98).	Gadamer	beskriver	den	

hermeneutiske	cirkel	som	en	spiral,	der	danner	en	bevægelse	frem	og	tilbage	mellem	ob-

jekt	og	subjekt,	men	også	mellem	del	og	helhed.		
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Med	del-helhedsrelationen	opnås	en	højere	grad	af	forståelse	gennem	vekselvirkning	mel-

lem	helhed	og	enkeltdele	og	processen	er	fuldendt	(Fuglsang	2013:303).		

Fordomme	 og	 forforståelse	 udgør	 tilsammen	 forståelseshorisonten.	 Når	 der	 foregår	 en	

vekselvirkning	mellem	 subjekt	 og	 objekt	 sker	 der	 en	 såkaldt	 horisontsammensmeltning,	

hvor	fortolkeren	eller	subjektet	bliver	bedre	i	stand	til	at	forstå	meningen	bag	det	en	an-

den	kommunikerer	og	på	den	måde	få	ændret	eller	nuanceret	egne	fordomme	og	ens	egen	

viden	 (ibid	 2013:	 303).	 Gadamer	 beskriver	 dette	 som	 hermeneutisk	 erfaring,	 hvor	 for-

dommene	og	erfaringen	bidrager	til	at	stille	spørgsmål	og	tage	kritisk	stilling.	Samtidig	er	

erfaringen	også	et	billede	på	princippet	om	den	uendelig	hermeneutiske	spiral,	da	erfarin-

gen	giver	blot	mulighed	for	at	drage	nye	erfaringer	(ibid	2013	304).		

I	 dette	 speciale	 bringer	 jeg	 som	 forfatter	min	 egen	 forforståelse	 i	 spil.	 Den	består	 bl.a.	 i		

min	 uddannelsesmæssige	 baggrund	 som	 kandidatstuderende	 i	 Europæiske	 Studier	 og	

Kommunikation.		

Den	er	teoretiske	viden	som	fremstilles	i	det	følgende	afsnit	er	ligesom	denne	videnskabs-

teoretiske	 redegørelse	 en	del	 af	 forforståelsen.	 Empirien,	metoden	og	 teorien	 er	 således	

også	et	udtryk	for	valg,	som	jeg	som	forfatter	til	dette	speciale	har	truffet	på	baggrund	af	

min	 forforståelse.	 I	 indholdsanalysen	af	de	 indsamlede	artikler	er	der	opstillet	en	række	

kriterier,	som	er	beskrevet	i	afsnit	2.4,	der	skal	forsøge	at	ensarte	analyserne.	Men	i	sidste	

ende	er	det	mig	som		fortolker,	der	med	hele	min	forforståelse	vurderer	artiklernes	vinkel.	

Argumentationen	gennem	hele	specialet	samt	diskussionen	af	den	valgte	litteratur	og	me-

tode	er	dog	med	til	at	sætte	den	forforståelse	i	et	kritisk	perspektiv.	

	
	

3.	Teori		

3.1	Medieteori	

3.1.1	Mediers	rolle	i	samfundet	

Frie	og	uafhængige	valg	er	centralt	for	et	velfungerende	demokrati,	men	også	fri	offentlig	

diskussion	 er	 grundlæggende	 rettigheder	 for	 borgere	 i	 et	 demokrati.	 Til	 dette	 hører	 yt-

ringsfrihed,	herunder	presse-	og	trykkefrihed	(Hansen	2000:	267).	For	den	offentlige	me-

ningsdannelse	har	medierne	en	vigtig	rolle.	Men	mediernes	rolle	er	også	særlig	vigtig	i	den	

forstand,	at	rollen	den	ikke	varetages	af	folkevalgte,	som	det	er	tilfældet	med	politikernes	
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rolle.	Medierne	skal	netop	være	vogtere	overfor	samfundets	magthavere.	Mediernes	 for-

midling	skal	ifølge	Habermas	være	forbindelsesled	mellem	den	private	sfære	og	statssfæ-

ren	–	herimellem	er	den	offentlige	sfære,	der	informerer	borgerne	i	den	private	sfære	om	

eksempelvis	 politikerne	 i	 statssfæren	 og	 ligeledes	 også	 skaber	 informationsgrundlag	 og	

debat	borgerne	imellem	(ibid	2000:	269).			

Peter	Kramhøft	skriver	”I	det	ideelle	demokratiske	kommunikationssystem	informerer	medi-

erne	 borgerne	 om	 offentlige	 sagsområder	 ved	 at	 præsentere	 og	 debattere	 alternativer.	 De	

styrker	læserens,	lytterens	og	seeres	position	ved	at	gøre	dem	opmærksom	på	deres	civile	og	

politiske	rettigheder,	og	på	hvorfor	og	hvordan	disse	rettigheder	bør	praktiseres.	De	påtager	

sig	rollen	som	”vagthund”	ved	at	afdække	og	publicere	politisk	korruption,	magtmisbrug	og	

urimelige	og	 ineffektive	politiske	beslutninger	og	administration.	Endelig	afspejler	de	 sam-

fundets	kulturelle	mangfoldighed	og	samfundsgruppers	forskellige	livsstil	ved	at	være	mange	

facetterede	og	åbne	for	at	inddrage	forskellige	gruppeinteresser,	socialt	og	kulturelt”	(Kram-

høft	2000:15).		

	

Til	medieteorien	knyttes	også	begrebet	 ’framing’,	 der	 skal	 være	med	 til	 at	 indramme	en	

historie	og	få	en	den	til	at	fremstå	klart	og	vinklet	i	en	bestemt	retning	(Ørsten	2005:39ff).	

Når	redaktioner	skal	vinkle	en	nyhed,	spiller	redskabet	 ’nyhedskriterierne’	også	en	rolle;	

Nyhedskriterierne	består	af:	aktualitet,	væsentlighed,	konflikt,	aktualitet	og	sensation.	Ny-

hedskriterierne	 er	 journalistens	 eller	 redaktionens	 egen	 vurdering	 af	 en	 historie	 og	 et	

værktøj,	der	skal	hjælpe	afsenderen	med	at	vurdere	om	en	bestemt	nyhed	er	relevant	for	

modtageren	–	om	historien	sælger.	Vægtningen	af	de	enkelte	kriterier	afhænger	af	det	en-

kelte	medie,	 stoffet	og	modtager.	Nyhedskriterierne	er	 ikke	 fyldestgørende	og	bør	 ifølge	

Kramhøft	 kobles	 sammen	 med	 den	 redaktionelle	 opfattelse	 og	 med	 mediernes	 ideelle	

funktion	 (Kramhøft	 2000:51ff).	 Mark	 Ørsten	 anfægter	 også	 den	 journalistiske	 metode	

”mediernes	institutionaliserede	tilgang	til	politiske	nyheder	giver	dog	anledning	til	en	vis	be-

kymring.	De	politiske	nyheder	ensrettes	i	retning	af	det	dramatiske,	det	person-	og	konflikt-

orienterede	og	det	farverige,	og	vigtige	emner	som	for	eksempel	EU	opnår	kun	minimal	op-

mærksomhed	i	forhold	til	de	rent	indenrigspolitiske	forhold”	(Ørsten	2005:50).		

Men	medierne	 er	 ikke	kun	 styret	 af	 redaktionens	 værdiopfattelse	 og	 i	 bedste	 fald	 ideal-

funktionen,	 men	 også	 af	 kommercielle	 forhold,	 med	 delvis	 undtagelse	 af	 public	 service	

medier.	 Det	 kommercielle	 hensyn	 har	 både	 fordele	 og	 ulemper:	 på	 den	 ene	 side	 er	 de	
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kommercielle	vilkår	problematiske,	fordi	økonomiske	interesser	dermed	kan	være	for	sty-

rende	 ift.	massemediernes	 ideelle	rolle	 i	samfundet.	På	den	anden	side	opfyldes	kriteriet	

om	at	være	uafhængig	af	staten	og	på	den	måde	kan	medierne	bedre	føre	kontrol	med	de	

politiske	magthavere.		

Anvendes	nyhedsvurderingen	forkert,	vil	det	give	et	skævt	nyhedsbillede	og	på	den	måde	

være	i	konflikt	med	opfyldelsen	af	mediernes	ideelle	funktion	(Kramhøft	2000:16).	

Det	er	ikke	kun	medierne,	der	framer	nyheder,	politikere	er	i	høj	grad	også	med	til	påvirke	

mediestrømmen.	 Politikere	 har	 deres	 egen	 politiske	 dagsorden,	men	brugen	 af	 politiske	

kilder	gør,	at	der	opstår	en	gensidig	afhængighed	mellem	medier	og	politikere.	

		

3.1.2	Dagsorden	og	meningsdannelse		

Habermas,	Kramhøft	og	Ørsten	er	enige	om	forpligtigelserne	medier	har	til	at	informere	og	

formidle	korrekt	og	hvilke	udfordringer,	der	kan	være	herved.		

Medierne	kan	i	høj	grad	være	med	til	at	bestemme,	hvordan	hver	enkelt	historie	og	aktør	

præsenteres.	 Denne	 tendens	 eller	 udvikling	 kaldes	 også	 	 ’medialisering’.	 Medierne	 har	

gennem	medialiseringsprocessen	opnået	en	stor	indflydelse	på	dagsordenen,	der	skal	for-

stås	som	den	overordnede	dagsorden	for	både	medier,	politikere	og	befolkning.		

Stig	Hjarvard	(1995)	siger	overordnet	om	det	at	sætte	ting	på	dagsordnen	at	”…medierne	

ikke	bestemmer,	hvad	folk	skal	mene;	men	de	kan	bestemme,	hvad	folk	skal	mene	noget	om”	

(Hjarvard	1995:	421)	

I	teorien	inddrages	flere	aktører	end	blot	medierne.	Ifølge	Hjarvard	(1995)	har	både	dags-

ordenen	 for	 politikere,	 medier	 og	 befolkning	 indflydelse	 på	 den	 samlede,	 overordnede	

dagsorden.		Der	sker	en	gensidig	påvirkning	mellem	de	tre	aktører.	Hjarvard	beskriver	dog	

mediernes	 rolle	 som	den	mest	afgørende	 for	dannelsen	af	de	andre	aktørers	dagsorden;	

han	forklarer	det	sådan:	”Beslutningstagerne	ser	den	(red.	mediernes	dagsorden)	som	et	-	

tilnærmelsesvist	-	udtryk	for	den	generelle	offentligheds	dagsorden,	og	publikum	ser	den	som	

et	-	indirekte	-	udtryk	for	beslutningstagernes	prioriteringer”	(Hjarvard	1995:	410).		

Befolkningen	 bliver	 altså	 præsenteret	 for	 nyhedshistorie	 udvalgt	 af	medierne	 og	 det	 er	

herudfra,	at	en	meningsdannelse	om	et	bestemt	emne	kan	ske.		Medier	kan	således	have	en	

betydelig	 indflydelse	 på	 den	 politiske	meningsdannelse	 i	 befolkningen	 –	 herunder	 hold-

ningen	til	EU.		
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Sammenfatning:		

Mediernes	 rolle	 i	 samfundet	 er	 ifølge	 ovenstående	 teorier	 af	 stor	 betydning.	 Først	 og	

fremmest	har	medierne	en	stor	demokratisk	rolle,	der	skal	bidrage	til	lige	korrekt	og	oply-

sende	information	til	befolkningen.	En	del	af	den	journalistiske	metode,	nyhedskriterierne,	

kan	i	sig	selv	være	i	konflikt	med	den	ideelle	samfundsfunktion	for	medier.		

Medierne	er	i	dynamisk	vekselvirkning	med	politikere	og	befolkning	med	til	at	sætte	dags-

ordenen.	Dog	tillægges	medierne	en	mere	væsentlig	rolle	end	de	øvrige	to	aktører,	når	det	

gælder	 denne	 agenda-setting.	 Hvordan	medierne	 fremstiller	 bestemte	 emner	 er	 således	

ikke	uvæsentlig,	for	dannelse	af	politisk	holdning	i	befolkningen.		

3.2		EU	–	en	fælles	europæisk	identitet?			

Den	anden	teoretiske	del	af	dette	speciale	består	i	identitetsteorier	fremstillet	af	de	to	ty-

ske	 filosoffer	 Jürgen	Habermas	 og	Dieter	Grimm.	Habermas	 og	Grimm	 repræsenterer	 to	

forskellige	sider	af	diskussionen	om,	hvorvidt	der	eksisterer	eller	kan	eksistere	en	fælles	

europæisk	identitet.			

Identitet	 forstås	 her	 som	en	psykologisk	 følelse	 af	 tilhørsforhold	 eller	 sammenhørighed.	

Identitet	 er	 ifølge	den	britiske	 sociolog	Richard	 Jenkins	 ”de	måder,	 hvorpå	 individer	 eller	

grupper	adskiller	sig	i	deres	sociale	relationer	i	forhold	til	andre	individer”	(Jenkins	i	Baron	

2015:	18).		

3.2.1	Jürgen	Habermas		

Den	tyske	sociolog	og	filosof	Jürgen	Habermas	mener	at	fællesskabsfølelsen	blandt	euro-

pæerne	skal	bygges	på	en	politisk	 identitet.	 Ifølge	Habermas	eksisterer	der	 ikke	et	euro-

pæisk	demos	eller	folk,	men	fællesskabsfølelsen	kan	dannes	ud	fra	de	demokratiske	værdi-

er,	som	EU	bygger	på	og	i	den	forbindelse	er	den	kulturelle	identitet	underordnet	(Haber-

mas	2001).	Habermas	argumenterer	med	den	historiske	henvisning	til	nationsdannelserne	

i	1800-tallet,	der	blev	dannet	ud	fra	et	politisk	fællesskab	(Kelstrup	2012:	264).	Offentlig-

heden	eller	en	europæisk	offentlighed	er	et	centralt	begreb	i	Habermas’	teori	og	det	er	vig-

tigt	for	udviklingen	af	samfundet	og	legitimeringen	af	demokratiet,	at	der	udvikles	en	kri-

tisk	offentlig	debat.	Habermas	mener,	at	dannelsen	af	en	europæisk	offentlighed	og	øget	

debat	 i	 et	 europæisk	 forum,	 kan	 være	med	 til	 at	 øge	 den	 sociale	 solidaritet	 EU-landene	

imellem.		



EU	i	danske	medier		 Kristina	Bay	Jensen	

	 17	

Habermas	mener	derfor	også,	at	legitimitetsproblemet	og	problematikken	om	et	demokra-

tisk	underskud	i	EU	bunder	i	manglen	på	avancerede	former	for	politisk	debat	på	tværs	af	

nationaliteterne	inden	for	Europa.	Der	skal	være	en	såkaldt	borgerlig	eller	politisk	offent-

lighed,	dvs.	på	tværs	af	nationale	grænse	indenfor	EU,	dvs.	at	befolkningen	skal	have	en	re-

el	mulighed	for	kommunikation	med	hinanden.	Derfor	taler	Habermas	også	om	en	trans-

national	politisk	journalistik.	Transnational	politisk	journalistik	forstås	som	varig	og	poli-

tisk	kommunikation	over	landegrænser,	hvor	mindst	en	aktør	i	kommunikationen	ikke	er	

bundet	af	nationale	 interesser	eller	et	nationalt	mandat	 (Ørsten	2005:18).	En	europæisk	

politisk	offentlighed	kan	opstå	ved	et	stadigt	tættere	samarbejde	mellem	nyhedsinstitutio-

ner	og	aktører	i	EU’s	politiske	system.	Ifølge	Habermas	er		massemedierne	også	en	essen-

tiel	del	af	et	demokrati,	hvor	”massemedier	og	journalister	konstrueres	som	delvise	bærere	

eller	varetagere	af	den	offentlige	mening”	(Ørsten	2005:	43).		For	at	opnå	demokratisk	legi-

timitet,	kræver	det	tæt	kontakt	mellem	borgere	og	organer	i	EU	såsom	Europaparlamentet,	

EU-domstolen,	Kommissionen	og	Ministerrådet.	Til	dette	tillægger	Habermas	massemedi-

erne	en	betydningsfuld	rolle.	Den	kommunikative	opgave	i	en	demokratisk	offentlighed	er	

at	præsentere	de	samfundsmæssige	problemstillinger	og	gøre	det	muligt	for	helt	alminde-

lige	borgere	at	deltage	aktivt	i	den	demokratiske	proces	og	tage	stilling	på	et	oplyst	grund-

lag.	Dette	kan	ske	i	nationale	medier,	men	som	nævnt	også	gennem	transnationale	medier.	

I	 dag	 findes	 der	 allerede	medier,	 der	 alle	 er	 skrevet	 på	 engelsk	 og	 som	har	 europæiske	

problemstillinger	 på	 dagsordenen,	 såsom	 Financial	 Times	 og	 The	 Economist	 (Habermas	

2001).			

Forfatningspatriotisme	er	Habermas’	oprindelige	tanke	om,	at	der	sagtens	kan	skabes	en	

sammenhørighedsfølelse	gennem	et	politisk	fællesskab.	Habermas	mener,	at	et	overstats-

ligt	 europæisk	 samarbejde,	 dvs.	 en	 europæisk	 føderalstat,	med	 forfatningen	 som	 fælles-

nævner,	vil	skabe	et	politisk	fællesskab.	Derigennem	kobles	de	nationale	kulturer	sammen,	

hvor	det	er	et	politisk	regelsæt,	der	binder	dem	sammen.	Patriotismen,	som	man	normalt	

forbinder	med	fædrelandskærlighed,	kredser	i	dette	tilfælde	omkring	forfatningen.	Forfat-

ningen	skal	således	konstituere	EU	som	et	politisk	fællesskab.	Nationen,	der	ifølge	Haber-

mas,	per	definition	ikke	har	afsæt	i	 fælles	kultur	og	historie,	kaldes	en	borgernation	 (Ha-

bermas	 1992).	 Habermas	mener,	 at	 netop	 de	moderne	 europæiske	 identiteter	 blev	 til	 i	

1800-tallet	i	takt	med	udformningen	af	de	nationale	forfatninger	og	den	politiske	debat	det	

førte	med	 (Baron	2015:142ff).	Habermas	 antager	 således	 en	 konstruktivistisk	 tilgang	 til	
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begrebet	identitet	og	mener	at	sammenhørighedsfølelsen	kan	skabes	eller	konstrueres	ud	

fra	det	politiske	fællesskab.		

3.2.2	Dieter	Grimm		

Dieter	Grimm	mener,	 ligesom	Habermas,	 ikke	at	der	eksisterer	et	europæisk	 folk.	Der	er	

ikke	en	fælles	identitet	i	Europa	og	det	mener	Grimm	er	hovedårsagen	til	det	demokratiske	

underskud	og	den	modstand	EU	mødes	med	fra	medlemsstaternes	side.	Hans	begrundelse	

ligger	i	de	enkelte	landes	forskellige	kulturelle	og	historiske	arv.	En	identitetsfølelse	tværs	

igennem	Europa	er	altså	ifølge	Grimm	svær	opnå,	da	der	på	forhånd	ikke	eksisterer	et	eu-

ropæisk	folk	med	en	fælles	kulturarv.	Legitimitetsproblemerne	bunder	altså	i	manglen	på	

en	fælles	kulturforståelse,	der	i	sidste	ende	svækker	den	politiske	handlekraft.	Et	politisk	

fællesskab	og	en	forfatning	er	endemålet,	men	ifølge	Grimm	skal	folket	komme	først	(An-

derson	1997:247).	Sproget,	sammen	med	kultur	og	traditioner,	er	centralt	for	de	europæi-

ske	nationalstater.	Kultur,	 historie	 og	 sprog	har	 i	mange	 tilfælde	dannet	 grobund	 for	 en	

række	 af	 de	 nationalstater,	 som	 vi	 kender	 i	 Europa	 i	 dag.	 Det	 er	med	 den	 baggrund,	 at	

Grimm	mener,	at	de	enkelte	europæiske	forfatninger	er	blevet	dannet,	primært	i	det	18.-	

og	19.	århundrede.	 	Denne	form	for	nation,	med	udgangspunkt	i	et	fælles	kulturelt	og	et-

nisk	grundlag,	kaldes	for	en	Kulturnation.	Ifølge	Grimm	er	en	fælles	forfatning	derfor	ikke	

løsningen	i	første	omgang.	Det	europæiske	fællesskab	må	eksistere	først.	Der	findes	ikke	et	

europæisk	folk,	men	offentlig	debat	kan	derimod	være	en	betydningsfuld	del	af	processen	

for	dannelsen	af	et.	Offentlig	debat	kan	være	med	til	at	skabe	debat	om	de	europæiske	in-

stitutioner	og	endda	være	med	til	 forandre	dem.	Ifølge	Grimm	er	forudsætningen	dog,	at	

der	som	udgangspunkt	findes	en	vis	grad	af	fælles	forståelse	blandt	deltagerne	i	debatten,	

dvs.	de	europæiske	befolkninger	imellem.	Findes	denne	viden	og	accept	af	hinanden	ikke,	

er	en	offentlig	debat	på	europæisk	plan	ikke	mulig	(Baron	2011:190).	Når	Grimm	taler	om,	

at	der	kan	dannes	et	europæisk	folk,	menes	det	 ikke	i	en	konstruktivistisk	forstand,	 lige-

som	Habermas,	men	derimod	med	essentialisme	som	udgangspunkt,	hvor	identiteten	kan	

vokse	langsomt	frem	(Baron	2015:	22).		

Grimm	mener,	at	udviklingen	af	en	offentlig	kommunikationssfære	er	en	vigtig	forudsæt-

ning	for	at	skabe	en	fælles	identitet.	Men	identitetendannelsen	den	har	ifølge	Grimm	ringe	

udsigter.	For	Grimm	er	løsningen	eksistensen	af	europæiske	aviser,	ugeblade	samt	radio-	

og	tv-programmer,	der	efterspørges	på	et	europæisk	marked.	Her	ser	han	igen	de	sprogli-
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ge	forskelle	som	en	hindring	–		kommunikationen	ville	forudsætte	et	fælles	sprog	eller	at	

alle	forstår	alle	sprog	.	Ifølge	Grimm	er	det	netop	sprog,	der	er	en	af	de	største	hindringer	

for	en	europæisering	af	en	politisk	struktur.	Yderligere	national	dækning	af	EU-emner	vil	

ikke	fremme	dannelsen	af	en	europæisk	kommunikationssfære	og	en	i	sidste	ende	en	fæl-

les	europæisk	identitet,	da	de	blot	vil	indgå	i	nationale	perspektiver	og	vinkler	og	indgå	i	

bestemte	nationale	kommunikationsvaner.	Ifølge	Grimm	vil	nationale	politikere	have	ten-

dens	til	at	have	fokus	på	egne	nationale	interesser,	da	dette	kvitteres	direkte	af	vælgerne	i	

nationalstaterne.	Med	 andre	ord	 tror	Grimm	endnu	 ikke	på	 at	 transnational	 journalistik	

har	 de	 rigtige	 levebetingelser	 i	 EU	 pga.	 manglende	 identitetsfølelse	 i	 EU	 (Anderson	

1997:252ff).		

	

3.2.3	Identitetsteoretisk	diskussion		

Habermas	og	Grimm	opstiller	 to	 forskellige	baggrunde	 for	et	manglende	europæisk	 folk.	

Grimm	mener,	 at	 fællesskabet	 skal	komme	 fra	en	 fælles	kulturel	baggrund,	det	værende	

sig	gældende	for	bl.a.	en	fælles	historie	og	kultur.	Habermas	mener,	at	en	europæisk	iden-

titet	og	et	europæisk	folk	kan	opnås	gennem	et	politisk	fællesskab,	således	at	bl.a.	demo-

kratiske	værdier	binder	det	europæiske	folk	sammen	på	tværs	af	landegrænser.	De	kultu-

relle	forskelle	bliver	på	den	måde	betydningsløse	gennem	det	politiske	fællesskab	og	den	

øgede	offentlige	europæiske	debat,	der	følger	med.	

Grimm	og	Habermas	er	enige	om,	at	der	ikke	eksisterer	et	europæisk	folk.	Men	de	er	ikke	

enige	om	betydningen	deraf.	Habermas	ser	ikke	sproglige	forskelligheder	som	nogen	hin-

dring.	 Og	 han	 mener,	 at	 et	 fælles	 kommunikationssprog,	 som	 engelsk,	 rækker	 til	 den	

transnationale	debat,	der	bør	være	i	Europa.		Habermas		og	Grimm	er	begge	af	den	opfat-

telse,	at	en	europæisering	af	medierne	er	en	nødvendighed.	Habermas	 fordi	det	vil	være	

med	til,	at	skabe	politisk	debat	på	tværs	af	nationale	grænser.	Grimm	mener	ligeledes,		at	

udviklingen	af	en	transnational	journalstik	er	vigtig,	men	at	dette	kan	blive	vanskeligt,	da	

sprogforskellene	mellem	de	europæiske	lande	er	undervurderet.	De	forskellige	sprog	bli-

ver	således	både	et	rent	praktisk	problem	og	et	identifikationsproblem.			

Habermas	og	Grimm	deler	altså	på	flere	og	afgørende	områder	ikke	synspunkter	for,	hvad	

EU’s	fremtidige	udvikling	skal	indeholde.			

Habermas	har	en	vision	for	EU	som	værende	et	politisk	og	borgerligt	projekt.	Han	afviser	

samtidig	et	kriterium	om	fælles	etnisk	og	kulturelt	tilhørsforhold	for	dannelsen	af	et	euro-
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pæisk	folk.	Grimm	mener,	at	et	kulturelt	fællesskab	nødvendigvis	må	komme	før	et	politisk	

fællesskab.	Legitimeringen	af	et	politisk	fællesskab	kan	dog	øges	gennem	offentlig	debat	–	

en	debat,	der	dog	har	dårlige	kår	pga.	sprogforskellene	blandt	EU’s	medlemslande.		

For	at	nuancere	de	ovenstående	teorier,	vil	der	i	det	følgende	afsnit	blive	inddraget	syns-

punkter	fra	Mette	Jolly.		

I	afhandlingen	”The	European	Union	and	the	People”	 (Jolly:	2007)	beskæftiger	Mette	Jolly	

sig	med	samme	problemstillinger	som	Grimm	og	Habermas.	Ifølge	Jolly	findes	der	ikke	et	

europæisk	folk	og	hun	mener	heller	ikke,	at	det	er	en	fremtidig	mulighed.	Hun	mener	sam-

tidig,	 ligesom	Grimm,	at	der	ikke	er	nok	legitimitet	i	EU	til	at	Unionen	kan	forankres	i	en	

forfatning.	 Et	 udelukkende	 politisk	 fællesskab	 er	 således	 heller	 ikke	 løsningen.	 Politiske	

institutioner	kan	ikke	stå	alene	–	fælles	kulturelle	værdier	er	en	nødvendighed	for	at	binde	

det	europæiske	folk	sammen	og	for	at	legitimere	de	politiske	institutioner.	Et	føderalt	Eu-

ropa	er	altså	ikke	løsningen	ifølge	Jolly,	der	også	påpeger	vigtigheden	af	at	visse	politiske	

spørgsmål	håndteres	på	nationalt	plan	(ibid:	87).			

Ifølge	Jolly	kan	et	forsøg	på	at	skabe	en	fælles	identitet	oppe	fra	og	ned,	få	den	helt	modsat-

te	effekt.		Med	forsøget	på	at	konstruere	eller	definere	europæiske	værdier,	vil	værdierne	

blive	for	brede	og	på	den	måde	miste	deres	betydning.	Resultatet	af	denne	form	for	elitær	

skabelse	 af	 europæiske	 værdier,	 vil	 medvirke	 til	 at	 EU-borgerne	 søger	 deres	 nationale	

værdier	 i	 stedet.	Det	 kan	virke	 som	et	 slags	 angreb	på	de	nationale	 værdier,	 hvis	 andre	

værdier	forsøges	skabt	uden	at	det	bygger	en	holdning	blandt	befolkningen.	Nationalismen	

kan	derfor	få	gunstige	betingelser.	De	nationale	identiteter	kan	på	denne	måde	blive	stær-

kere	og	 ikke	svagere,	 	 som	man	ellers	kunne	 forvente,	hvis	man	 forsøger	at	skabe	 fælles	

europæiske	værdier	(ibid:	89).	Men	Mette	Jolly	mener	ikke,	at	et	eksisterende	europæisk	

folk	er	altafgørende	for	EU’s	eksistens,	hvis	man	blot	opfatter	Unionen	som	en	politisk	sty-

reform	eller	et	politisk	 fællesskab.	Det	har	dog	 sine	begrænsninger,	 især	når	det	gælder	

fordelingspolitik,	hvor	solidaritetsfølelsen	er	afgørende.	Hvis	solidaritetsfølelsen	ikke	fin-

des	er	det	derfor	svært	at	forene	(ibid:	52).		
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Sammenfatning:		

Habermas	og	Grimm	er	enige	om,	at	der	ikke	eksisterer	et	europæisk	folk,	men	de	er	ikke	

enige	om	betydningen	heraf.	Habermas	mener,	at	EU	skal	hvile	på	et	politisk	samarbejde	

og,	at	der	derved	opstår	en	fælles	identitet,	på	tværs	af	nationale	grænser	–	en	politisk	of-

fentlighed.	 Centralt	 for	 udviklingen	 af	 en	 europæisk	 offentlighed	 og	 en	 identitetsfølelse	

bygget	 op	 omkring	 politiske	 værdier	 er	 den	 offentlige	 debat.	Habermas	 tillægger	 derfor	

medierne	stor	betydning	og	for	at	øge	sammenhørighedsfølelsen	i	EU.		

Grimm	mener	ikke,	at	der	eksisterer	et	europæisk		folk	idet	kulturforskellene	er	for	store.	

Men	mener	modsat	Habermas	ikke,	at	der	kan	dannes	et	folk	byggetpå	et	politisk	fælles-

skab.	Folket	og	det	kulturelle	fællesskab	skal	komme	først.	Her	fremhæver	Grimm	sprog-

forskellene	blandt	EU-medlemslandene	som	en	af	de	væsentligste	for	dannelsen	af	et	eu-

ropæisk	 folk.	Mette	 Jolly	mener	 ligesom	Grimm,	 at	 de	 kulturelle	 skel	 er	 for	 store	blandt	

medlemslandene	i	EU	til,	at	man	eksempelvis	kan	blive	enige	om	en	fælles	forfatning.	Poli-

tiske	 institutioner	skal	 legitimeres	 i	befolkningen.	Offentlig	debat	 i	medierne	på	 tværs	af	

nationale	grænser	i	EU	kan	være	med	til	at	øge	sammenhørighedsfølelsen.	Men	Jolly	me-

ner	samtidig,	at	et	forsøg	på	at	konstruere	en	europæisk	identitet	ovenfra,	der	ikke	har	rod	

blandt	den	brede	befolkning,	kan	have	den	modsatte	virkning	og	nationale	værdier	og	den	

nationale	identitet	vil	i	stedet	blive	fremhævet.		
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4.	Danmark	i	EU		

Både	teoretikerne	Jürgen	Habermas,	Dieter	Grimm	og	Mette	Jolly	er	enige	om	vigtigheden	

af	den	offentlige	europæiske	debat;	samtidig	er	de	enige	om,	at	EU	har	visse	legitimitets-

problemer	og	at	disse	 legitimitetsproblemer	har	udvist	sig	 i	manglende	opbakning	til	EU	

fra	befolkningens	side.		

Men	hvor	slemt	står	det	egentlig	 til	 i	 relationen	mellem	Danmark	og	EU	og	hvad	er	bag-

grunden	for	den	udvikling,	der	er	sket?		Det	bliver	belyst	i	dette	afsnit,	der	skal	være	med	

til	at	give	billede	af,	hvordan	Danmarks	forhold	til	EU	har	været	historisk	set	og	hvordan	

tilknytningen	er	i	dag.	Der	ses	nærmere	på	begrebet	demokratisk	underskud	og	den	teore-

tiske	diskussion	herom.	Hertil	knyttes	analyse	af	relevante	dele	af	den	danske	demokrati-

tradition	 set	 ift.	 den	 europæiske.	 Samtidig	 belyses	 begrebet	EU-skepsis	og	 de	 forskellige	

former,	som	Catharina	Sørensen	er	kommet	frem	til	i	en	analyse	om	EU-skepsis	i	tre	euro-

pæiske	lande:	Frankrig,	Storbritannien	og	Danmark.			

	

4.1	Danmarks	medlemskab	i	EU	

Danmark	trådte	ind	i	det	daværende	EF	i	1973,	samtidig	med	Storbritannien.	Det	skete	ef-

ter	folkeafstemningen,	der	fandt	sted	i	1972,	der	resulterede	i	63,4	%	ja-stemmer	og	36,6	

%	nej-stemmer	(Udenrigsministeriet	A).	Bevæggrunden	 for	 til	Danmarks	 ’ja’	 til	medlem-

skab	i	EF	var	især	økonomiske	årsager.	Storbritannien	havde	stor	interesse	i	at	blive	opta-

get	i	EF	og	da		en	stor	del	af	dansk	eksport	gik	til	Storbritannien,	var	dette	også	med	til	at	

påvirke	udfaldet	(Sørensen	2006:	10).	Danmark	var	hermed	del	af	den	første	udvidelse	af	

det	daværende	EF’s	medlemskreds,	der	siden	Maastricht-traktatens	ikrafttrædelse	i	1993	

har	heddet	Den	Europæiske	Union	(EU).		

Fællesskabet	 startede	 som	 Det	 Europæiske	 Kul-	 og	 Stålfællesskab	 i	 1951,	 med	 landene	

Tyskland	(Vesttyskland),	Frankrig,	Holland,	Luxembourg	og		Belgien.	Fællesskabet	opstod	

i	 kølvandet	 på	 Anden	 Verdenskrig	 den	 oprindelige	 tanke	 var	 at	 binde	medlemslandene	

sammen	rent	økonomisk,	for	på	den	måde	at	undgå	krig	fremover	(Kelstrup	2012:	56).			

EU	har	gennemgået	en	rivende	udvikling	siden	fællesskabet	start,	og		i	dag	består	EU	af	i	

alt	28	medlemslande.	 	Det	er	 ikke	blot	EU’s	medlemstal,	der	er	blevet	udvidet,	men	også	

det	politiske	råderum	i	Unionen.	Flere	traktatændringer	har	løbende	gjort	sammenarbej-
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det	 	endnu	 tættere.	Særligt	 indførslen	af	det	 indre	marked	med	Fællesaktien	 i	1987,	der	

betyder	fri	bevægelighed	af	varer,	tjenesteydelser,	personer	og	kapital	har	været	skelsæt-

tende	for	EU’s	historie	(ibid:	25).	I	1992	stemte	danskerne	ved	en	folkeafstemning	nej	til	

Maastrichttraktaten.	Det	medførte	krise	omkring	Danmarks	medlemskab	af	EU	og	det	re-

sulterede	i	sidste	ende	i	fire	forbehold	også	kaldet	”det	nationale	kompromis”.	Forbeholde-

ne	 kom	 på	 plads	 ved	 en	 folkeafstemning	 om	 en	 kombination	 af	 Maastrichttraktaten	 og	

Edinburgh-aftalen	i	1993	(Kelstrup	2012:	418).		De	omfatter	fire	områder,	hvori	Danmark	

ikke	deltager	i	alle	dele	af	samarbejdet	med	de	øvrige	lande		i	EU:	Unionsborgerskabet,		Den	

Økonomiske	og	Monetære	Union	(ØMU),	forsvarssamarbejdet	og	det	overstatslige	samar-

bejde	om	retlige	og	 indre	anliggender	(Udenrigsministeriet	B)2.	Forbeholdene	eksisterer	

stadig	omend	de	flere	gange	er	blevet	taget	op	til	revidering	efterfølgende.	Ifølge	den	dan-

ske	Grundlov3	skal	al	lovgivning,	der		er	med	til	at	afgive	national	suverænitet	til	et	supra-

nationalt	niveau	afgøres	ved	 folkeafstemning	 (Folketinget	B).	Senest	har	en	del	af	politi-

samarbejdet	 Europol,	 der	 hører	 ind	 under	 retlige	 og	 indre	 anliggender,	 været	 til	

folkeafstemning	i	Danmark	i	2015	(Folketinget	A).	I	2000	stemte	danskerne	ligesom	i	1992	

nej	 til	 at	 være	 en	 del	 af	 euro-samarbejdet,	 ØMU’en.	 (Kelstrup	 2012:	 420).	 Der	 var	 en	 i	

1990’erne	en	øget	mistillid	til	EU	og	efter	modstanden	mod	Maastricht	i	flere	medlemslan-

de,	 taltes	der	om	EU’s	 legitimitetskrise	(Kelstrup	2012:	250).	Maastricht-traktaten	havde	

lavet	 for	 store	 indgreb	 i	 nationalstaterne.	 Maastricht-traktaten	 indeholdt	 bl.a.	 også	 en	

række	ændringer	 på	 det	 social-	 og	 arbejdsmarkedspolitikken	 (Larsen	 2004:	 495).	 Siden	

1992	 har	 man	 talt	 om	 EU’s	 legitimitetskrise,	 dvs.	 manglen	 på	 opbakning	 fra	

nationalstaterne.	 Holdningen	 var	 at	 EU’s	 institutionelle	 indretning	 og	 beslutningsproces	

var	udemokratisk.			

																																																								
2	”1.	Forsvarspolitik:	Danmark	deltager	ikke	i	udarbejdelsen	og	gennemførslen	af	afgørelser	og	aktioner	af	inden	for	Uni-
onen,	som	har	indvirkning	på	forsvarsområdet.	2.	Økonomisk	og	Monetær	Union:	Danmark	vil	ikke	deltage	i	ØMU’en	
tredje	fase.	Danmark	vil	derfor	ikke	i	ordningen	med	en	fælles	valuta	(dvs.	eurosamarbejdet).	3.	Unionsborgerskabet:	
Unionsborgerskabet	træder	ikke	i	stedet	for	nationalt	statsborgerskab.	4.	Retlige	og	indre	anliggender:	Danmark	deltager	
i	samarbejdet	om	retlige	og	indre	anliggender	på	mellemstatsligt	grundlag”	(Kelstrup	2012:	423).			
	
3	Grundlovens	§	20		
Stk.	1.		
Beføjelser,	som	efter	denne	grundlov	tilkommer	rigets	myndigheder,	kan	ved	lov	i	nærmere	bestemt	omfang	overlades	til	
mellemfolkelige	myndigheder,	der	er	oprettet	ved	gensidig	overenskomst	med	andre	stater	til	fremme	af	mellemfolkelig	
retsorden	og	samarbejde.		
Stk.	2.		
Til	vedtagelse	af	lovforslag	herom	kræves	er	flertal	på	fem	sjettedele	af	folketingets	medlemmer.	Opnås	et	sådant	flertal	
ikke,	men	dog	det	til	vedtagelse	af	almindelige	lovforslag	nødvendige	flertal,	og	opretholder	regeringen	forslaget,	fore-
lægges	det	folketingsvælgerne	til	godkendelse	eller	forkastelse	efter	de	for	folkeafstemninger	i	§	42	fastsatte	regler.		
(Folketinget	B)		



	

4.	2	Et	demokratisk	underskud	

Kritikken	af	EU’s	demokratiske	grundlag		og	diskussion	om	EU-skepsis	omhandler	problema-

tikken	omkring	EU’s	 legitimitet	og	det	såkaldte	demokratiske	underskud.	Begrebet	det	demo-

kratiske	underskud	forbindes	med	manglende	institutionel	demokratisk	legitimitet.			

Der	er	blandt	teoretikere	flere	forskellige	opfattelse	af,	om	EU	lider	af	et	demokratisk	under-

skud	og	på	hvilken	baggrund	(Kelstrup	2012:	256).	I	dette	afsnit	inddrages	tre	fortolkninger	

af	det	demokratiske	underskud	 	 fra	Andrew	Moravcsik,	Giandomenico	Majone	samt	Andreas	

Føllesdal	og	Simon	Hix.	De	har	alle	forskellige	meninger	om,	hvorvidt	EU	lider	af	et	demokra-

tisk	underskud	og	samtidig,	hvilken	rolle	medierne	har.		

	

Føllesdal	og	Hix	opstiller	de	klassiske	udlægninger	af	årsagerne	til	et	demokratisk	underskud:	

	

- EU-domstolens	øgede	magt	set	ift.	de	nationale	parlamenter.		

- Den	lovgivende	instans,	Europaparlamentet,	er	for	svagt.		

- 	Der	 findes	 ikke	direkte	europæiske	valg	(der	vælges	nationale	repræsentanter	til	Euro-

paparlamentet).		

- EU	er	for	langt	for	borgerne	–	både	i	fysisk	og	psykisk	forstand		

- Øget	 europæisk	 integration,	 dvs.	 et	 snævrere	 europæisk	 samarbejde,	 fører	 til	 politiske	

gnidninger,	da	borgerne	i	medlemsstaterne	har	forskellige	præferencer.	(Føllesdal	2006:	

534,	Kelstrup	2012:	261ff).		

	

Føllesdal	og	Hix	anser	EU	som	udemokratisk	og	 fremhæver	også	EU’s	 institutionelle	opbyg-

ning	og	fremhæver	bl.a.	Europaparlamentets	magt,	eller	mangel	på	samme.	Desuden	fremhæ-

ver	de	valgene	til	Europaparlamentet	som	problematiske	idet	der	ikke,	ifølge	Føllesdal	og	Hix,	

er	fokus	på	europæiske	spørgsmål,	men	at	valgene	i	stedet	bruges	til	at	profilere	national	poli-

tik	(Føllesdal	2006:	535).		

Majone	mener	ikke,	at	EU	lider	af	et	demokratisk	underskud.	Han	mener,		at	udgangspunktet	

for	hele	diskussionen,	om	et	demokratisk	underskud	er	forkert,	da	EU	ikke	kan	sammenlignes	

med	de	nationale	demokratier	og	det	er	oftest	det	afsæt	diskussionen	har.	Grunden	til	dette,	

skal	ifølge	Majone,	findes	i	den	meget	specielle	institutionelle	opbygning,	der	findes	i	EU.	Ma-

jone	anser	EU	som	et	reguleringssystem,	hvor	nationale	regeringer	har	uddelt	en	række	be-
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slutninger	(Føllesdal	2006:	537).	På	denne	måde	træffes	især	langsigtede	beslutninger	og	re-

guleringer	i	EU	og	har	derfor	ikke	den	samme	interesse	hos	de	nationale	politikere,	der	i	nati-

onalstaterne	forsøger	at	hente	stemmer	til	det	næste	nationale	valg	(Jolly	2007:	104).	Majones	

synspunkt	om	EU	som	et	reguleringssystem	sætter	derfor	også	grænser	for,	hvor	vidt	de	poli-

tiske	beslutningskompetencer	kan	række.		

Moravcsik	mener	 ligesom	Majone,	 ikke	at	EU	har	et	demokratisk	underskud,	men	han	deler	

ikke	 Majones	 synspunkt	 omkring	 EU’s	 funktion.	 Han	 mener,	 at	 EU’s	 kompetencer	 rækker	

langt	videre	end	til	et	reguleringssystem	(Kelstrup	2012:259).	Moravcsik	mener,	ligesom	Ma-

jone	at	sammenligningsgrundlaget	mellem	EU	og	nationalstaterne	er	forkert.	Han	mener	ikke,	

at	EU’s	demokratiske	system	med	de	demokratier,	der	findes	i	nationalstaterne	i	EU,	kan	hol-

des	 op	 mod	 hinanden.	 Desuden	 pointerer	 han	 også,	 at	 når	 denne	 sammenligning	 alligevel	

sker,	er	det	ofte	med	et	idealbillede	af	det	nationale	demokrati	snarere	end	et	retmæssigt	bil-

lede	af	den	 faktiske	demokratiske	situation	 (Jolly	2007:	40,	Kelstrup	2012:	259).	Moravcsik	

anfægter	samtidig	påstanden	om,	at	de	magtudøvende	instanser	i	EU	ikke	bliver	kontrolleret.	

Han	henviser	desuden	til	at	en	del	af	kontrollen	og	legitimeringen	sker	igennem	medlemssta-

terne.		

4.3	EU-skepsis	

EU-skepsis	 eller	euroskepsis	bruges	ofte	 i	medierne,	men	har	 ikke	nogen	entydig	betydning.	

Da	euroskepsis	let	kan	misforstås	som	skepsis	over	den	europæiske	møntfod	Euro,	anvendes	

her	begrebet	EU-skepsis	.’Skepsis’	skal	forstås	som	en	bredere	begreb	end	et	demokratisk	un-

derskud,	 der	 i	 højere	 grad	 refererer	 til	 den	 institutionelle	 og	demokratiske	 opbygning.	 	 EU-

skepsis	skal	forstås	som	et	bredere	begreb	i	den	forstand,	at	der	tales	om	hele	EU-skeptiske	

lande	eller	befolkninger.	(Sørensen	2006:	6).		Skepsissen	mod	EU	er	især	de	senere	år	blevet	

mere	og	mere	udpræget	blandt	de	europæiske	medlemslande.	Det	er	senest	kulmineret	den	

26.	 juni	 2016	med	 afstemningen	 om	 Storbritanniens	medlemskab	 i	 EU.	 Det	 endte	 som	 be-

kendt	med,	at	den	britiske	befolkning	valgte	EU	fra	efter	43	års	medlemskab	og	selvbestem-

melsen	til.	Blandt	EU-tilhængere	findes	der	naturligvis	en	vis	frygt	for,	at	tendensen	breder	sig	

blandt	medlemslandene	efter	det	såkaldte	Brexit,	da	det	nu	har	vist	sig	lettere	end	som	så	at	

bryde	ud	af	 fællesskabet.	 	Som	eurobarometerets	statistik	viser,	er	det	 ikke	blot	det	britiske	

folk,	der	stiller	sig	kritisk	overfor	samarbejdet.		Hertil	er	det	som	nævnt	vigtigt	at	bemærke,	at	
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der	bag	denne	skepsis	kan	ligge	vidt	forskellige	årsager	til	grund	og		at	den	ikke	blot	har	rod	i	

den	institutionelle	kritik	som	er	beskrevet	afsnit	4.3..		

Catharina	Sørensen	analyserer	i	”Elsker,	elsker	ikke”(2006),	hvordan	skepsissen	i	Storbritan-

nien,	Frankrig	og	Danmark	adskiller	sig	 fra	hinanden.	 	Der	er	tale	om	tre	europæiske	 lande,	

der	alle,	til	trods	for	relativt	lange	medlemskaber	af	EU4,	regnes	for	at	være	relativt	skeptiske	

lande.	I	undersøgelsen,	der	er	foretaget	i	2006,		opdeler	hun	begrebet	EU-skepsis	i	tre	forskel-

lige	former:	Nyttebaseret,	ideologibaseret	og	suverænitetsbaseret	skepsis.	(Sørensen	2006:	6).	

Formerne	defineres	således:		
”1)	Nytte.	

Befolkningers	skepsis	kan	have	et	nyttebetonet	rationale.	Folk	er	kritiske	

over	for,	hvad	de	ser	som	manglende	økonomisk	gavn	fra	EU	–	hvad	enten	det	er	på	national-	el-

ler	 individplan.	Det	 vigtige	 er	 ikke,	 om	 folk	har	 ret	 i	 deres	 vurdering	af	manglende	nytteværdi:	

Det,	der	betyder	noget	for	eksistensen	af	denne	type	euro-skepsis	er,	om	folk	opfatter	det	således.		

2)	Ideologi.	

Befolkningers	skepsis	kan	også	være	af	ideologisk	karakter.	Det	vil	sige,	at	folk	tager	stilling	til	EU	

ud	fra	en	værdibaseret,	politisk	evaluering	af	samarbejdet.	

Om	det	 er	manglen	på	demokrati,	 sociale	aspekter	 eller	 frihandel,	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 folks	

evaluering,	er	underordnet:	Det	vigtigste	for	denne	type	skepsis	er,	at	det	er	en	ideologisk	kritik.		

3)	Suverænitet.		

	Desuden	kan	befolkningers	skepsis	være	suverænitetsbaseret.	Det	betyder,	at	det	er	vurderingen	

af,	om	EU-samarbejdet	har	negative	konsekvenser	for	den	nationale	suverænitet	og	identitet,	der	

udgør	euroskepsis.	(Sørensen	2006:	6).	

	
I	 Storbritannien	 ses	 der	meget	 negativt	 på	 selve	udbyttet	 af	 EU-medlemskabet.	Man	mener	

ikke,	at	man	rent	økonomisk	får	nok	ud	af	samarbejdet.	Her	er	der	således	tale	om	nyttebase-

ret	skepsis.	Samtidig	er	den	britiske	befolkning	i	høj	grad	også	skeptisk	overfor	suverænitets-

afgivelse	(Sørensen	2006:	6).	

I	Danmark	er	der	en	overvejende	suverænitetsbaseret	skepsis	overfor	EU.	Det	vil	sige	at	dan-

skerne	 i	høj	grad	 frygter	suverænitetsafgivelse	 fra	et	nationalt	 til	er	supranationalt	niveau	 i	

EU.	I	figur	4	ses	det,	hvordan	de	adspurgte	danskere	forholder	sig	til,	hvilke	emner,	der	skal	

varetages	eller	besluttes	på	hhv.	nationalt	eller	EU-niveau.		

																																																								
4	Frankrig	blandt	landene,	der	oprettede	det	daværende	Europæiske	Kul-	og	Stålfællesskab	(EKSF),		der	i	dag	
hedder	EU.		Danmark	og	Storbritannien	blev	medlem	samtidig	i	1973	(EU-oplysningen	C).		
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Catharina	Sørensens	undersøgelse	vise	også	at	danskerne	anser	EU	som	ganske	lukrativ	-	det	

økonomiske	fællesskab	er	til	stor	gavn	for	det	danske	samfund.	En	nyttebaseret	skepsis	er	alt-

så	 ikke	at	 finde	blandt	den	danske	befolkning.	 Ideologibaseret	EU-skepsis	ses	 i	nogen	grad	i	

Danmark.	Det	 demokratiske	 system	 i	Danmark	 er	 opbygget	 anderledes	 end	 i	 EU	 (Sørensen	

2006:).	I	figur	4	kan	man	se	hvordan	danskerne	holdning	til	på	hvilket	niveau	de	enkelte	poli-

tikområder	skal	varetages.	Tallene	 i	parentes	viser	EU-gennemsnittet	 for	de	samme	spørgs-

mål.	Tallene	viser	bl.a.	at	danskerne	i	høj	grad	ønsker	at	områder	som	kultur,	retlige	anliggen-

de		og	sundhed	og	social	velfærd	håndteres	på	et	nationalt	niveau.	Emner	som		videnskab	og	

teknologisk	 forskning,	 bekæmpelse	 af	 narkotika	 og	 udenrigspolitik	 overfor	 tredjelande	 ser	

danskerne	derimod	gerne	håndteret	på	EU	og	nationalt	niveau.	Grunden	 til	denne	 fordeling	

kan	skyldes	den	danske	demokratitradition,	som	bliver	uddybet	i	næste	afsnit	.	Årsagerne	til	

den	danske	befolkning	ønsker	social-	og	sundhedspolitiske	emner	varetaget	i	Danmark	bliver	

forklaret	nærmere	i	afsnit	5.3.3	og	5.3.4.		

	

Figur	4	-	Hvor	skal	beslutningerne	træffes?		
 
Danmark                                                                           Nationalt                EU + natio-
nalt 
Modtage flygtninge                                                             68 (43)                       29 (53) 
Regler for politisk asyl                                                         63 (45)                       35 (51) 
Landbrug og fiskeri                                                             44 (40)                       54 (53) 
Kulturpolitik                                                                        80 (49)                       16 (44) 
Monetærpolitik                                                                    45 (31)                       51 (65) 
Forsvar                                                                               57 (45)                       40 (51)  
Uddannelse                                                                        72 (61)                       26 (35) 
Udenrigspolitik over for tredje lande                                    38 (22)                       58 (71) 
Sundhed og social velfærd                                                  82 (59)                       16 (37) 
Immigrationspolitik                                                              65 (48)                       32 (48) 
Retlige anliggender                                                             83 (58)                       13 (38) 
Politi                                                                                   71 (63)                       27 (34) 
Beskyttelse af miljøet                                                          44 (33)                       55 (64) 
Videnskab og teknologisk forskning                                    32 (27)                       65 (68) 
Kampen mod narkotika                                                       27 (26)                       72 (71) 
Kampen mod fattigdom/social eksklusion                           38 (30)                       59 (66) 
Kampen mod arbejdsløshed                                               62 (43)                       36  
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Sørensen	2006:	12)	
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	4.4	Demokratisk	tradition		

Som	 nævnt	 tidligere	 er	 der	 flere	 forskellige	 former	 for	 EU-skepsis	 	 blandt	 EU-

medlemslandene.	Når	det	kommer	til	den	institutionelle	skepsis	eller	et	demokratisk	under-

skud	er	det	i	Danmark	især	EU-Domstolen,	der	er	særligt	kritiseret	–	det	bunder	i	den	forskel,	

der	findes	på	EU-Domstolen	og	den	danske	nationale	domstol	og	selve	demokratiformerne.		

EU	er	et	konstitutionelt	demokrati,	mens	Danmark	er	et	flertalsdemokrati	(Rasmussen	2008:	

203).	Flertalsdemokratiet	er	karakteriseret	ved	en	opfattelse	af,	at	parlamentet,	der	er	valgt	af	

folket,	er	den	største	magtinstans	i	samfundet	(Baron	2011:	51).	Det	forventes,	at	den	lovgi-

vende	magt	overholder	Grundloven.	Lovene	gennemgås	ganske	vist	 af	 en	 stort	 juridisk	em-

bedsværk	og	derfor	er	der	heller	ikke	nogen	forfatningsdomstol	i	Danmark,	der	kontrollerer	

den	lovgivende	magt.	(ibid:	52).	Denne	form	har	holdt	og	love	bliver	altså	sjældent	domstols-

prøvet	 i	Danmark,	dog	med	enkelte	undtagelser,	hvor	den	mest	kendte	er	 sagen	om	Tvind-

skolerne	fra	1999	(Christensen	2013).5	I	den	danske	grundlov	lægges	der	meget	lidt	vægt	på	

individuelle	 rettigheder,	men	 individet	 repræsenteres	derimod	 igennem	et	 folkevalgt	 flertal	

(Baron	 2011:	 52,	 Hansen	 2010:	 41).	 Folket	 er	 i	 Danmark	 repræsenteret	 i	 Folketinget,	 hvis	

magt	siges	at	være	ukrænkelig	(Baron	2011:	55).	

Dette	er	omvendt	i	lande	med	et	konstitutionelt	demokrati,	her	er	individets	rettigheder	i	stor	

fokus.	I	konstitutionelle	demokratier	er	den	højest	dømmende	magt	landets	forfatningsdom-

stol,	som	det	også	er	gældende	i	EU	(Hansen	2010:	163).	

En	af	de	bemærkelsesværdige	forskellige	på	de	to	demokratiformer	er	altså,	at	parlamenterne	

i	flertalsdemokratier	ikke	kontrolleres	i	samme	grad	som	det	ses	i	konstitutionelle	demokra-

tier,	som	EU	(Kelstrup	2012:	71).	I	Danmark	har	man	på	den	måde	tillid	til	at	de	folkevalgte	

Folketing	respekterer	Den	Danske	Grundlov.	I	EU	–	i	andre	konstitutionelle	demokratier,	kon-

trolleres	lovgivningsmagten	ved	en	forfatningsdomstol.	I	hele	Skandinavien	og	i	Storbritanni-

en	er	der	 flertalsdemokrati,	mens	resten	af	Europa	og	 i	EU	er	præget	af	det	konstitutionelle	

demokrati	(Kelstrup	2012:	225).	EU-domstolen	er	et	af	de	punkter,	som	særligt	i	danske	øjne	

virker	udemokratisk.	EU-Domstolen	har	desuden	også	en	retsskabende	 funktion	–	det	bety-

der,	 at	 afsagte	 domme	 kan	 danne	 ny	 lovgivning,	 også	 kaldet	 judiciel	 aktivisme.	 Dette	 er	 i	

Danmark	 særligt	 udemokratisk,	 især	 fordi	 EU-Domstolens	 dommere	 er	 udnævnte	 til	 at	 be-

stride	posten	og	ikke	folkevalgte	som	det	danske	parlament.	(Rasmussen	2008:	202).			

																																																								
5	Regeringen	og		Folketinget	overtrådte	grundloven	ved	at	fratage	Tvinds(Christensen	2013)	
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Der	er	derfor	en	grund	til,	at	man	i	Danmark	reagerer	særlig	kraftigt	ved	nogle	retsskabende	

domsafsigelser	 ved	EU-Domstolen.	Det	 strider	 for	 det	 første	mod	dansk	politisk	 og	 juridisk	

tradition,	at	en	domstol	kan	danne	ny	 lov	–	at	det	samtidig	 ikke	er	en	national	domstol,	der	

kan	underkende	dansk	 lov,	giver	den	ekstra	dimension	af	suverænitetsafgivelse	 fra	national	

til	supranationalt	niveau	(ibid:	116).	Som	nævnt	i	afsnit	4.4		er	dansk	EU-skepsis	netop	kende-

tegnet	ved	suverænitetsbaseret	skepsis.		

Deltagelsesdemokrati	er	en	central	del	af	det	danske	repræsentative	og	tydeliggør	folkets	ret	

til	medbestemmelse.	Det	betyder	at	beslutninger	træffes	tæt	på	borgeren	og	der	på	den	måde	

er	kort	afstand	mellem	stat	og	folk.	Dette	kommer	helt	konkret	til	udtryk	ved	den	særlige	tra-

dition	for	folkeafstemninger,	der	findes,	når	der	skal	tages	stilling	til	en	dansk	holdning	om-

kring	EU-politik	(Kelstrup	2012:	270).	Denne	folkeret	til	medbestemmelse	ved	afgivelse	af	su-

verænitet	er	som	nævnt	forankret	i	Grundlovens	§20	(Folketinget).	Desuden	kommer	medbe-

stemmelsen	også	til	udtryk	gennem	et	af	demokratiets	vigtigste	institutioner,	nemlig	det	frie	

valg	af	politiske	repræsentanter.	Bestemmelsesmagten	gives	videre	 til	en	politisk	elite,	men	

valginstitutionen	 er	 i	 sig	 selv	 en	 metode,	 der	 gør	 det	 muligt	 at	 udskifte	 den	 (Loftager	

2004:41).		

	

Den	 deltagelsesdemokratiske	 indstilling	 anvendes	 også	 ved	 Europaparlamentsvalgene,	 der	

finder	 sted	hvert	5.	 år.	Ved	Europaparlamentsvalget	 i	2014	var	valgdeltagelsen	på	56,3	%	 i	

Danmark.	Det	 er	 noget	 lavere	 end	 ved	 folketingsvalg	 i	Danmark,	 der	 ved	det	 seneste	 valg	 i	

2015	 lå	på	85,89	%	 (Danmarks	 Statistik	2015).	Men	dog	højere	 end	EU-gennemsnittet,	 der	

ved	Europaparlamentsvalget	i	2014	lå	på	42,6	%.		

I	figur	5	ses	stemmerne	til	de	nationale	partier	i	procent	samt	i	mandater	i	Europaparlamen-

tet.	Dansk	Folkeparti	blev	for	første	gang	det	største	parti	ved	et	valg	til	Europaparlamentet	

med	26,6	%	og	4	mandater,	herefter	følger	Socialdemokratiet	med	19,1	og	3	mandater	og	som	

Tredjestørste	parti	Venstre	med	16,7	%.			
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Figur	5.	stemmer	ved	Europaparlamentsvalget	2014		

	
(Europaparlamentet	B)	
Figur	6.	Valgdeltagelse	ved	Europaparlamentsvalg	i	Danmark			
	

	
(Europaparlamentet	C)	
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5.	EU	til	debat	i	danske	medier	–	indholdsanalyse		

Som	omtalt	i	teoriafsnittet	er	mediernes	fremstilling	af	EU	af	stor	betydning	for	dannelsen	af	

en	europæisk	offentlighed.	Tidligere	forskning	har	peget	på,	at	EU	er	blevet	nedprioriteret	af	

de	 nationale	medier	 i	 EU-medlemslandene,	 både	med	 antallet	 af	 korrespondenter	 ved	 EU’s	

institutioner	og	med	selve	dækningen	af	EU	 i	massemedierne	 (Ørsten	2006).	Begrundelsen,	

mener	nogen,	kan	findes	i	manglende	resurser	som	følge	af	finanskrisen.	Samtidig	konklude-

rer	Mark	Ørsten	i	sin	undersøgelse	om	mediedækningen	fra	1991-2001,	at	antallet	af	artikler	

er	 faldet	drastisk.	Derimod	er	antallet	af	 lange	artikler	steget	 i	den	periode	og	formatet	æn-

drede	sig	i	retning	af	længere	og	mere	uddybende	artikler,	mens	den	korte	nyhed	og	notatet	

måtte	vige	pladsen	i	dagbladene	(Ørsten	2006:	216).		

I	de	 følgende	afsnit	ses	resultaterne	af	den	analyse,	der	er	 foretaget	af	selve	 indholdet	af	de	

artikler,	der	blev	bragt	op	til	Europaparlamentsvalget	i	maj	2014.	Der	er	tale	om	i	alt	376	ar-

tikler,	indsamlet	fra	perioden	11.	Maj	2014	–	25.	Maj	2014.		I	alt	er	99	artikler	bragt	i	Berling-

ske,	165	i	Jyllands-Posten	og	112	i	Politiken.		

Temaerne	er	blevet	præciseret	efter	gennemlæsning	af	alle	376	artikler,	med	en	vurdering	af,	

hvad	det	primære	fokus	eller	tema	i	den	enkelte	artikel	er.	Derudover	er	det,	som	nævnt	i	me-

todeafsnittet,	blevet	vurderet	hvorvidt	vinklen	er	hhv.	europæisk,	national	eller	både	national	

og	europæisk.	Til	at	besvare	problemformuleringen	vurderes	det	også	om	mediernes	vinkling	

er	negativ,	positiv		eller	neutral	holdning	overfor	EU.		

Efter	gennemlæsning	af	artiklerne,	er	artiklernes	hovedtema	blevet	vurderet	og	det	har	 ledt	

til	alt	10	temaer,	hvoraf	nogle	af	dem	har	underkategorier.	Tema	kan	også	beskrives	som	det	

overordnede	emne,	der	er	i	artiklen.		

5.1	Resultater	fra	indholdsanalysen	

De	i	alt	376	artikler	er	efter	gennemgang	blevet	inddelt	i	10	forskellige	temaer:		

	

! Identitets-	og	demokratidebat		

! Beskæftigelse,	arbejdskraft	og	velfærdsturisme		

! Udenrigs-	og	international	politik	

! Økonomi	og	finans	

! Klima,	miljø,	energi	og	landbrug	

! Migration	og	indvandring		
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! Datasikkerhed	

! Udvikling,	teknologi	og	sundhed	

! Valgdækning	

! Patentdomstolen	

	

I	 figur	 7	 ses	 antal	 artikler	 fordelt	 efter	 tema.	 På	 x-aksen	 ses	 temaet,	men	 antallet	 ud	 fra	 y-

aksen.			

	

	

	

Figur	7.	Antal	artikler	efter	tema	
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5.2	Oversigt	over	de	indsamlede	artikler	efter	tema		
	
	

	

5.3	Temaer	i	den	danske	debat		

I	figur	7	ses	antallet	af	artikler	fordelt	på	temaer.	Temaet	’Valgdækning’	er	bedst	repræsente-

ret	med	106	artikler	herefter	kommer	 ’Identitets-	og	demokratidebat’	med	87	artikler	og	 ’Pa-

tentdomstolen’	med	59	artikler.	 ’Beskæftigelse,	arbejdskraft	og	velfærdsturisme”	er	repræsen-

teret	med	39	artikler	og	’Udenrigs-	og	international	politik’	med	22	artikler.		Ved	’Klima,	miljø,	

energi	 og	 landbrug’	 og	 	 ’Datasikkerhed’	 	 er	der	 for	begge	13	artikler,	mens	der	er	9	artikler	

med	’Migration	og	indvandring’		og	8	for	’Udvikling,	teknologi	og	sundhed’	.		

I	 figur	 8	 ses	 fordelingen	 af	 artikler	med	 hhv.	 positiv,	 negativ	 og	 neutral	 vinkel	 overfor	 EU.		

mens	figur	9	viser	antallet	af	artikler	fremstillet	med	en	europæisk,	national	eller	europæisk-

national	vinkel.		

Hvis	en	artikel	i	denne	undersøgelse	har	en	positiv	vinkel,	vil	det	sige	en	positiv	vinkel	overfor	

EU.	Vinklen	er	positiv	 i	den	forstand,	at	EU’s	rolle	 i	artiklen,	er	positiv	–	eksempelvis	et	 lov-

forslag,	der	er	opbakning	til	eller	et	område,	hvor	man	ønsker	større	grad	af	politisk	samar-

bejde	på	EU-niveau.	Har	artiklen	derimod	en	negativ	vinkel	overfor	EU,	betyder	det,	at	hoved-

budskabet	 eller	 vinklen	 i	 artiklen	 stiller	 sig	 kritisk	 overfor	 EU.	 Er	 vinklen	 derimod	 neutral	

overfor	EU	indeholder	artiklen	ingen	nævneværdig	holdning	til	EU,	hverken	positiv	eller	ne-

gativ.	Ellers	er	negative	og	positive	holdninger	lige	opvejet	i	artiklen	–	og	derfor	neutral.		

Overordnet	set	og	uagtet	de	enkelte	temaer,	er	der	med	i	alt	180	artikler	flest	artikler,	der	er	

fremstillet	med	en	neutral	vinkel	overfor	EU,	herefter	 følger	den	negative	vinkling	med	117	

artikler	og	74	artikler	antager	en	positiv	holdning	overfor	Det	Europæiske	Samarbejde.	Antal-

let	af	artikler	med	national	og	europæisk-national	vinkel	er	næsten	 ligeligt	 fordelt	med	hhv.	

133	og	129	artikler.	109	artikler	har	en	europæisk	vinkel.	Ud	fra	disse	resultater	kan	man	ud-

Figur	8.	Vinkel	ift.	EU		

	

Figur	9.	Vinkel	–	europæisk	eller	national
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lede,	at	 langt	størstedelen	har	en	eller	anden	form	for	nationalt	udgangspunkt.	Der	ses	nær-

mere	på	grundene	til	dette	ved	gennemgangen	og	analysen	af	de	enkelte	temaer	samt	til	slut	

af	dette	afsnit,	hvor	de	tendenser	og	årsager	beskrives	i	et	overordnet	perspektiv.	

I	de	følgende	afsnit	beskrives	det,	hvordan	de	10	temaer	er	blevet	dækket	 i	 	perioden	op	til	

Europaparlamentsvalget.	Dette	sker	ved	at	se	nærmere	på	de	tal,	der	er	blevet	uddraget	ved	

indsamlingen	af	artiklerne	og	ved	at	fremhæve	konkret	indhold	i	form	af	citater	fra	artiklerne.	

Desuden	vurderes	det,	om	der	er	tendens	til,	at	nogle	temaer	fremstilles	mere	negativt,	posi-

tivt	eller	neutralt	end	andre	og	om	temaerne	tillægges	en	mere	europæisk	eller	national	vin-

kel.	Hver	tema	behandles	 individuelt	 i	de	 følgende	afsnit.	Hvert	 tema	opsummeres	til	sidst	 i	

afsnittet,	hvor	der	også	reflekteres	yderligere	over	tendenserne	indenfor	dette	tema.		

De	samlede	tendenser	for	alle	temaerne	vurderes	og	diskuteres	i	afsnit	6.			

5.3.1.	Patentdomstolen		

Den	25.	maj	2014	var	der	ikke	kun	valg	til	Europaparlament,	der	var	samtidig	afstemning	om	

dansk	 tilknytning	 til	 Den	 Fælles	 Europæiske	 Patentdomstol.	 Patentdomstolen	 skal	 gøre	 det	

lettere	for	virksomheder	at	få	et	enhedspatent,	der	gælder	i	hele	Europa.	Det	er	dog	helt	frivil-

ligt	for	de	enkelte	lande,	om	de	vil	være	en	del	af	patentdomstolen.	Patentdomstolen	er	nemlig	

ikke	som	sådan	en	EU-institution	Patentdomstolen	er	 	et	fælleseuropæisk	enhedspatent,	der	

bygger	på	mellemstatslige	aftaler	(EU-oplysningen	A,	bilag	268).		

Når	vi	i	Danmark	stemte	om	medlemskabet	af	patentdomstolen	skyldes	det	tidligere	omtalte	

§20	i	grundloven,	vedrørende	folkeafstemning	ved	spørgsmål	om	suverænitetsafgivelse	(Fol-

ketinget.dk).	Der	krævedes,	med	henvisning	til	Grundloven6,	femsjettedeles	flertal	for	at	ved-

tage	Patentdomstolen	i	Folketinget	–	det	flertal	kunne	ikke	findes,	da	Dansk	Folkeparti	og	En-

hedslisten	var	imod	(Bilag	215).	Denne	kultur	for	folkeafstemninger	skyldes	den	høje	grad	af	

deltagelsesdemokrati,	 der	 er	 tradition	 for	 i	Danmark.	Borgerbestemmelsen	kommer	på	den	

måde	 så	 tæt	 på	 borgeren	 som	 muligt	 –	 denne	 deltagelsesdemokratiske	 opfattelse	 er	 som	

nævnt	tidligere	historisk	set	udpræget	i	Danmark	ift.	flere	andre	europæiske	lande,	der	har	et	

repræsentativt	demokratisk	fokus	(Kelstrup	2012:	270).		

	

I	 forhold	 til	 analysen	 af	 artiklerne	med	 patentdomstolen	 som	 tema,	 sættes	 der	 lighedstegn	

mellem	 en	 negativ	 vinkel	 overfor	 patentdomstolen	 og	 en	 negativ	 vinkel	 overfor	 EU.	 Dette	

																																																								
6	Grundlovens	§20,	om	krav	på	folkeafstemning	ved	overgivelse	af	suverænitet	(folketinget.dk).		
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skyldes,	 at	 patentdomstolens	 ikrafttræden	 vil	 give	 mere	 fælles	 lovgivning	 blandt	 EU-

medlemslandene	og	dermed	være	med	til	at	øge	integrationen	i	EU.	Samtidig	var	debatten	op	

til	Europaparlamentsvalget	og	op	til	afstemningen	om	en	fælleseuropæisk	patentdomstol		og	

de	 spørgsmål,	 der	 rejses	 i	 høj	 grad	 sammenfaldende	 –	 særligt	 fordi	 afstemningen	 afholdtes	

samme	dag.	Administrerende	direktør	i	Industriens	Fond,	Mads	Lebech,	udtrykker	i	Berling-

ske	Tidende	op	til	valget	”Den	reelle	betydning	for	dansk	erhvervsliv	og	virksomhedernes	egen	

betoning	af	vigtigheden	for	at	være	med	på	såvel	patentområdet	som	i	hele	det	europæiske	sam-

arbejde	 underspilles.	 De,	 som	 taler	 imod	 eksempelvis	 en	 patentdomstol,	 gør	 det	 argumentati-

onsmæssigt	mest	som	et	 for	eller	 imod	øget	europæisk	samarbejde.	Hovedmodstanden	begrun-

des	med	påstand	om	øget	bureaukrati	og	mistet	national	selvbestemmelse.”(xx).	Han	mener	så-

ledes	også,	at	afstemningen	til	patentdomstolen	hænger	sammen	med	den	øvrige	diskussion	

om	det	europæiske	samarbejde.	Resultatskemaet	skal	derfor	læses	med	øje	for,	at	temaet	skil-

ler	sig	ud	ift.	de	øvrige	temaer,	der	gennemgås	i	de	følgende	otte	afsnit.		En	eksempelvis	nega-

tiv	vinkel	er	i	dette	tilfælde	derfor	som	udgangspunkt	udtryk	for	en	negativ	indstilling	til	pa-

tentdomstolen,	dvs.	en	opfordring	til	at	stemme	nej,	men	samtidig	også	en	negativ	indstilling	

til	et	tættere	europæisk	samarbejde.		

Ved	en	voxmeter-måling	 foretaget	 i	april	2014	vidste	47	%	af	danskerne	 ikke,	om	de	skulle	

stemme	 ’ja’	 eller	 ’nej’	 til	 Patentdomstolen	 (Lachmann	2014).	Mediedækningen,	 oplysningen	

og	debatten	kan	derfor	betragtes	som	særlig	vigtig,	da	en	stor	del	af	befolkningen	kort	tid	før	

afstemningen	stadig	skulle	danne	sig	en	mening	om	en	fælleseuropæisk	patentdomstol.		
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Blandt	de	analyserede	artikler	er	der	i	alt	59	artikler,	hvor	temaet	er	patentdomstolen.	 	I	alt	

vinkles	23	artikler	negativt,	17	positivt	og	19	neutralt.	Hele	55	ud	af	de	59	artikler	er	vinklet	

enten	nationalt	eller	europæisk-nationalt	og	den	største	andel	af	artikler	(15	artikler)	har	en	

national-negativ	vinkel.		

Den	overvejende	nationale	vinkel	er	iøjefaldende,	men	kan	forklares	med,	at	Patentdomstolen	

ganske	vist	er	et	 fælles	europæisk	projekt,	men	 i	dette	tilfælde	handler	det	om	en	dansk	af-

stemning	om	en	dansk	tilslutning	til	domstolen.	Derfor	er	det	ikke	så	bemærkelsesværdigt,	at	

man	i	mange	tilfælde	vælger	at	tage	et	nationalt	udgangspunkt	i	en	artikel.	Både	argumenter-

ne	for	et	’ja’	eller	et	’nej’	er	derfor	set	med	nationale	briller	–	hvad	kan	Patentdomstolen	gøre	

for	Danmark?	

I	en	artikel	fra	19.	maj	(bilag	214)	udtrykker	flere	juraeksperter	deres	bekymring	for	Patent-

domstolen	”	Juraeksperter	og	erhvervslivet	er	enige	om,	at	der	er	behov	for	et	nyt	patentsystem	i	

Europa.	Men	den	patentreform,	 som	danskerne	skal	 stemme	om	25.	maj,	er	et	alt	 for	ufærdigt	

system,	mener	 en	 række	 juraeksperter.	 Førende	 patentadvokat	 afviser	 kritikken.	 »Vi	 ved	 reelt	

ikke	så	meget	om	Patentdomstolen	endnu.	Systemet	findes	kun	på	papir,	og	det	er	svært	at	vur-

dere	papirsystemer.«	Ordene	kommer	fra	juraprofessor	Jens	Schovsbo	fra	Københavns	Universi-

tet.”(ibid).	I	denne	artikel	tages	der	et	dansk	udgangspunkt	i	behandlingen	af	temaet	om	Pa-

tentdomstolen,	men	samtidig	beskrives	det	også	i	artiklen	hvordan	patentdomstolen	er	blevet	

modtaget	i	andre	EU-lande,	hvorfor	vinklen	er	europæisk-national	(ibid).	I	en	kronik	fra	den	

13.	maj	2014	(Bilag	339)	går	daværende	Statsminister,	Helle	Thornings	Schmidt,	og	formand	

for	oppositionspartiet	Venstre,	Lars	Løkke	Rasmussen,	sammen	om	at	anbefale	danskerne	at	

stemme	’ja’	 til	en	fælles	patentdomstol.	Denne	artikel	er	som	sådan	positiv	overfor	et	dansk	

medlemskab	 af	 en	 fælles	 europæisk	 patentdomstol.	Mediet,	 der	 i	 dette	 tilfælde	 er	 Jyllands-

Posten,	præsenterer	eller	videreformidler	her	en	politisk	holdning,	hvor	to	danske	toppoliti-

kere	klart	anbefaler	et	’ja’.	

	

Der	blev	den	25.	Maj	2014,	på	trods	af	både	argumenter	for	og	imod,	stemt	’ja’	til	den	Fælles-

europæiske	 Patentdomstol,	 med	 62,5	 %	 stemmer	 for	 og	 37,5	 %	 imod	 (Information	

04.12.2015).			

I	flere	tilfælde	blandt	i	de	udvalgte	artikler	henvises	der,	trods	både	argumenter	for	og	imod,	

til	 regeringens	 og	 forrige	 regeringers	 anbefaling	 af	 et	 ’ja’	 til	 Patentdomstolen	 (eksempelvis	

bilag	214	og	268).	Vælgere	kan	derfor	have	valgt	at	lytte	til	den	anbefaling,	der	gives	fra	det	
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parti,	de	i	øvrigt	er	tilhængere	af.	 	Alle	Folketingets	partier,	med	undtagelse	af	Dansk	Folke-

parti	og	Enhedslisten,	anbefalede	et	’ja’	(bilag	215).		Der	var	altså	en	politisk	bred	opbakning	

til	Patentdomstolen.	Det	kan	være	en	af	årsagerne	til	at	det	i	sidste	ende		blev	til	et	’ja’	–		en	

begrundelse,	der	også	har	grund	 i	et	af	 flertalsdemokratiets	kendetegn	–	en	stor	 tillid	 til	de	

folkevalgte	repræsentanter	(Baron	2011:	51).	Endnu	en	klar	anbefaling	 til	at	stemme	 ’ja’	og	

samtidig	 en	 særdeles	 positiv	 indstilling	 til	 og	 tro	 på	det	 fremtidige	 europæiske	 samarbejde	

udtrykkes	 i	en	artikel	 fra	24.	Maj:	 ”Ingen	dengang	(red.	1957)	 vidste,	at	Europa	 i	dag	 takket	

være	EU-samarbejdet	ville	være	en	af	verdens	stærkeste	økonomier.	Jeg	tror	på,	at	det,	vi	får,	er	

bedre	end	det,	vi	har.	Det	er	denne	grundlæggende	tro,	der	gør,	at	jeg	i	sidste	ende	stemmer	ja	-	

med	glæde,	også	denne	gang.”(bilag	48).		Her	lægges	der	vægt	på	den	økonomiske	positive	be-

tydning	 det	 europæiske	 samarbejde	 for	 medlemslandene.	 Dette	 er	 en	 holdning,	 der	 deles	

bredt	i	den	danske	befolkning,	da	danskerne,	ifølge	Catharina	Sørensens	undersøgelser,	over-

vejende	er	positivt	indstillet	overfor	samarbejdet	i	EU,	hvor	det	drejer	sig	om	et	økonomisk	og	

handelsmæssigt	samarbejde	(Sørensen	2006:	6).7	Danmark	et	er	lille	land	og	kan	derfor	også	

være	afhængig	af	samarbejde	på	dette	område,	for	at	stå	stærkt	i	en	globaliseret	verden.		

Op	 til	 Europaparlamentsvalget	 er	 der,	 som	 analyseresultaterne	 tydeligt	 viser,	 også	 artikler,	

der	har	en	negativ	eller	skeptisk	holdning.	Grundene	til	den	negative	eller	skeptiske	holdning	i	

en	del	af	artiklerne	kan	have	flere	årsager.		

For	det	første	kan	det	skyldes	temaets	karakter,	der	er	teknisk	svært.	Derfor	indeholder	flere	

artikler	også	eksperters	forklaringer	af	Patentdomstolens	betydning,	der	bl.a.	pga.	den	ringe	

erfaring	med	domstolen	skitseres	som	usikkert	og	at	det	derfor	vil	være	mindre	risikabelt	at	

stemme	 nej.	 Adm.	 Direktør	 i	 Dansk	 Industri;	 Karsten	 Dybvad,	 argumenterer	 dog	 for	 det	

modsatte,	 hvor	 han	 i	 artiklen	 ”er	 du	 i	 tvivl,	 så	 stem	 ja”	 (bilag	 268)	 udtaler:	 ”En	 fælles	

patentdomstol	er	 lige	præcis,	hvad	Danmark	har	ønsket	sig	i	årtier,	mener	DI.	»Vi	er	 jo	 ikke	et	

kopiland.	Vi	er	et	idéland,«	lyder	det	fra	adm.	direktør	Karsten	Dybvad.”(ibid).	Dette	kan	netop	

være	en	anden	grund	til,	at	et	 flertal	af	danskerne	valgte	at	stemme	’ja’	 til	Patentdomstolen.	

Det	hænger	i	høj	grad	sammen	med	et	af	argumenterne	for,	at	danskerne	er	positive	overfor	

det	økonomiske	samarbejde	i	EU	–	Danmark	er	en	nation,	der	i	stigende	grad	lever	af	viden.	

Den	 viden	 og	 dermed	 også	 den	 økonomiske	 vækst	 kan	 altså	 blive	 beskyttet	 gennem	 et	

fællesskab	omkring	patentsikring.	Flere	politikere	argumenterede	også	for,	at	tilslutningen	til	

																																																								
7	Mediedækningen	med	økonomisk-	og	finansielt	tema	uddybes	i	afsnit	5.3.5.			
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patentdomstolen	 ville	 skabe	 flere	 arbejdspladser,	 men	 den	 påstand	 afviser	 jurist,	 Martin	

Hoffgaard	Rasmussen:	”Det	der	med,	at	der	skulle	komme	flere	job,	er	jeg	nu	ikke	så	overbevist	

om.	Det	er	nogle	helt	andre	ting,	som	det	drejer	sig	om	for	mig,«	siger	Hoffgaard	og	peger	på	en	

række	 teknisk-juridiske	 -	og	nok	 ikke	så	 folkelige	 -	argumenter,	herunder	at	der	er	 tale	om	en	

specialdomstol,	 som	 kun	 arbejder	med	 patentområdet:	 »Vi	 får	 nogle	meget	mere	 kompetente	

dommere,	 der	 sidder	 og	 arbejder	med	 dette	 område	 til	 daglig.”(bilag	 371).	Martin	Hoffgaard	

Rasmussen	vurderer	netop	her	patentdomstolen	til	at	være	en	god	ting	for	Danmark	idet,	der	

kan	opnås	en	større	specialviden	indenfor	patentområdet.	Clement	Salung	Petersen,	ph.d.	og	

lektor	ved	Københavns	Universitet	giver	i	artiklen	”Patentdomstolen	–	ja	eller	nej?”(bilag	82)	

en	 national	 og	 samtidig	 neutral	 fremstilling	 spørgsmålet	 om	 Patentdomstolen.	

Udgangspunktet	 for	 artiklen	 er	 national	 –	 hvad	 betyder	 Patentdomstolen	 for	 Danmark?	 I	

artiklen	opstilles	derefter		en	række	argumenter	for	og	imod	et	’ja’	til	Patentdomstolen	(ibid).		

	
	
En	gennemgående	tendens	for	temaet	’Patentdomstolen’	er,	at	der	i	en	del	af	artiklerne	ind-

går	ekspertvurderinger	af	temaet.	Det	gælder	både	fremstillinger	med	positiv,	negativ	og	neu-

tral	holdning	overfor	EU	og	eller	Patentdomstolen.	Det	særlige	ved	dette	tema	er	at	en	artikel,	

med	en	eksempelvis	negativ	holdning	til	Patentdomstolen,	i	analysen	kategoriseres	også	kate-

goriseres	som	negativ	mod	EU.			

En	overvejende	del	 af	 artiklerne	 fremstillet	med	en	national	 vinkel	 –	 enten	med	en	entydig	

national	vinkel	eller	en	europæisk-national.	Grunden	til	dette	kan	være,	at	afstemningen	gæl-

der	en	dansk	tilslutning	til	Den	Fælleseuropæiske	Patentdomstol.	Kun	6	seks	artikler	fremstil-

les	med	et	europæisk	perspektiv,	dvs.	at	disse	artikler	er	de	eneste,	der	tager	udgangspunkt	i,	

at	patentdomstolen	er	et	fælles	europæisk	projekt,	hvor	fordele	og	ulemper	ses	i	EU-regi.	Det-

te	 kan	 være	 et	 udtryk	 for,	 at	 der	 inden	 for	 dette	 tema	 ikke	hersker	nogen	 fælleseuropæisk	

tankegang	eller	forbundenhed	med	det	øvrige	Europa	eller	EU	på	dette	område.			

	

 

5.3.2.	Valgdækning	

I	perioden	op	til	valget	er	en	del	af	artiklerne	naturligvis	præget	af	den	aktuelle	situation	og	

indeholder	meningsmålinger,	tv-debatter,	personhistorier,	portrætter	af	opstillede	politikere,	

der	 alle	 dækkes	 af	 temaet	 ’valgdækning’.	 Artikler	 om	 meningsmålinger	 og	 tv-debatter	 er	
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overvejende	beskrivende	og	har	 typisk	 ikke	en	 farvet	vinkel,	dvs.	de	er	neutrale	og	giver	et	

billede	af	situationen	som	den	er	netop	er	på	det	givne	tidspunkt.		

Artikler	med	’valgdækning’		som	tema	dækker	også	over	historier	om	de	opstillede	politikere	

og	 deres	mærkesager.	 Disse	 artikler	 er	 i	 sig	 selv	 farvet	 eller	 vinklet	 alt	 efter	 den	 politiske	

holdning	hos	den	enkelte	kandidat.	Her	får	læseren	mulighed	for	at	danne	sig	et	overblik	over	

kandidaternes	 holdninger	 og	 visioner	 for	 et	 fremtidigt	 EU-samarbejde	 –	 og	 sandsynligvis	

kommer	læseren	herigennem	tættere	på,	hvor	krydset	skal	sættes	på	valgsedlen.	Disse	artik-

ler	er	altså	ikke	udtryk	for	mediernes	udlægning	af	et	givent	emne,	men	her	er	givet	spalte-

plads	 til	politikernes	holdninger.	Selvom	disse	artikler	er	udtryk	 for	politikeres	holdning	og	

ikke	 mediernes	 udlægning,	 kategoriseres	 vinklen	 alligevel	 som	 enten	 negativ,	 positiv	 eller	

neutral.	Dette	skyldes,	at	mængden	af	negative,	positive	eller	neutrale	politiske	holdninger	 i	

medierne	kan	være	interessant,	da	de	giver	et	billede	af,	hvilke	holdninger	læseren	ekspone-

res	for.	Det	skal	bemærkes,	at	artikler	med	politikeres	mærkesager	i	øvrigt	også	kan	indehol-

de	elementer	fra	alle	de	andre	temaer,	der	analyseres	i	de	efterfølgende	afsnit.	I	artiklerne	er	

der	ikke	blot	et	tema,	men	en	række	mærkesager	eller	holdninger	fra	en	bestemt	politiker	ofte	

listet;	derfor	falder	denne	slags	artikler	ind	under	dette	tema.		

	
Der	i	alt	106	artikler	indenfor	dette	tema.	Som	det	ses	i	resultatskemaet	ovenfor	er	der	herud-

af	70	artikler,	der	er	fremstillet	med	en	neutral	vinkel,	30	har	en	negativ	vinkel,	mens	6	har	en	

positiv	vinkel.	40	artikler	har	en	national	vinkel,	39	har	en	europæisk	og	27	har	en	europæisk-

national	vinkel.		
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I	alt	39	artikler	har	en	europæisk	vinkel,	under	denne	kategori	er	der	en	del,	der	omhandler	

Europaparlamentsvalget	i	de	øvrige	EU-lande	(eksempelvis	bilag	124	og	270).	Denne	type	ar-

tikler	er	primært	med	til	at	informere	om	meningsmålinger	og	exit-polls,	men	også	debatem-

ner,	der	måtte	røre	sig	i	resten	af	EU.	I	flere	artikler	(eksempelvis	bilag	348	og	351)	beskrives	

fremgangen	til	EU-kritiske	partier,	der	skal	vælges	 ind	i	Europaparlamentet.	Artiklen	fra	13.	

maj	er	et	eksempel	på	valgdækning	med	et	europæisk	perspektiv.	Her	beskrives	det,	hvordan	

EU-skeptiske	partier	 i	 flere	europæiske	 lande	ser	ud	til	at	vinde	frem:	”I	Frankrig	står	Front	

National	nu	for	første	gang	til	at	blive	det	største	parti	med	24	pct.	af	stemmerne.	I	Storbritanni-

en	og	Holland	står	hhv.	United	Kingdom	Independence	Party	og	Geert	Wilders	Frihedsparti	lige-

ledes	til	at	blive	de	største	partier,	med	29	pct.	og	18	pct.	Og	i	Østrig	og	Finland	kan	FPÖ	(afdøde	

Jörg	Haiders	gamle	parti)	og	Sannfinländerna	ifølge	de	nyeste	målinger	mønstre	hhv.	19	og	18	

pct.”	(bilag	348).	 I	samme	artikel	diskuteres	grundene	til	den	EU-kritiske	 fremgang.	Ekstern	

lektor	på	Københavns	Universitet,	Lars	Hovbakke	Sørensen,	giver	 i	samme	artikel	et	bud	på	

årsagerne	til	denne	udvikling	i	de	europæiske	nationalstater.	Han	mener	for	det	første,	at	EU-

skepsissen	har	gunstige	betingelser	pga.	den	økonomiske	krise.	For	mange	EU-lande	har	sam-

arbejdet	betydet	øget	vækst,	men	efter	den	økonomiske	krise	er	der	en	større	tendens	til	at	

være	protektionistiske	i	nationalstaterne.	Den	anden	begrundelse	skal	findes	i	den	historiske	

udvikling.	Man	er	kommet	langt	i	Europa	siden	den	første	tanke	om	EU	blev	tænkt	og	grund-

laget	for	EU,	der	var	at	skabe	fred	på	det	europæiske	kontinent,	ligger	fjernt	for	mange	euro-

pæere	i	dag	(ibid).		

I	Danmark	 så	man	også	den	EU-kritiske	 tendens,	Dansk	Folkepartis	 valgslogan	op	 til	 valget	

var	mere	”mere	Danmark	–	mindre	EU”.	Her	opfordrer	Dansk	Folkeparti	dermed	til	at	tage	be-

stemmelsen	tilbage	til	nationalstaten	og	på	den	baggrund	blev	Dansk	Folkeparti,	med	26,6	%	

af	stemmerne,	det	bedst	repræsenterede	danske	parti	i	Europaparlamentet	(se	figur	5).		

	

Kun	6	artikler	er	vinklet	positivt	og	viser	dermed	valgdækningen	med	positive	holdninger	ift.	

er	få	set	ift.	antallet	an	negativt	vinklede	artikler.	Dette	skal	dog	også	tilføjes,	at	de	i	alt	30	ar-

tikler,	der	er	vinklet	negativt	bl.a.	skyldes	den	store	tendens	til	fremgang	for	EU-kritiske	par-

tier.		

I	alt	40	artikler	har	for	dette	tema	en	national	vinkel.	Det	er	i	sig	selv	ikke	så	underligt,	da	det	

jo	 er	 danske	 repræsentanter,	 der	 skal	 vælges	 til	 Europaparlamentet.	Hvad	 der	 er	mere	 be-

mærkelsesværdigt	er,	at	også	en	hel	del	af	artiklerne	omhandler	udelukkende	nationale	poli-
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tikere,	der	ikke	er	kandidater	til	Europaparlamentet,	men	hvor	historien	stadig	linkes	til	val-

get	 til	 Europaparlamentet.	 Dette	 viser	 til	 dels	 et	 vist	 nationalt	 engagement	 i	 Europaparla-

mentsvalget	 og	 kan	 dermed	 være	med	 til	 at	 tillægge	 valgkampen	 en	 vigtig	 betydning.	 Om-

vendt	kan	det	også	være	med	 til	 at	 give	valgkampen	et	nationalt	 fokus,	 der	 er	unødigt	 i	 en	

valgkamp,	hvor	Europaparlamentet	er	omdrejningspunktet.		

	

	

For	 temaet	 ”Valgdækning”	er	 i	 alt	 39	 artikler,	 der	 er	 fremstillet	med	 en	 europæisk	 vinkel.	

Disse	artikler	dækker	i	mange	tilfælde	over	valgdækning	fra	de	øvrige	europæiske	lande.		

40	 artikler	 har	 en	 national	 vinkel	 og	 omfatter	 bl.a.	 national	 valgdækning	 af	 Europaparla-

mentsvalget,	med	historier	 fra	nationale	 kandidater	 til	 Europaparlamentet.	Resultaterne	 vi-

ser,	at	den	neutrale	vinkling	af	dette	tema	er	dominerende.	Dette	skyldes	at	meningsmålinger	

fra	valgkampen	har	en	neutral	vinkel,	idet	det	blot	er	en	beskrivelse	af	den	aktuelle	situation.			

	

	

5.3.3.	Beskæftigelse,	arbejdskraft	og	velfærdsturisme	

Der	er	sammenlagt	39	artikler,	der	er	kategoriseret	 ’beskæftigelse	arbejdskraft	og	velfærdstu-

risme’,	heraf	er	den	største	andel,	23	artikler,	vinklet	både	europæisk	og	nationalt,	12	har	en	

national	vinkel,	mens	kun	4	har	en	udelukkende	europæisk	vinkel.	I	alt	14	artikler	har	en	po-

sitiv	vinkel	overfor	EU,	10	artikler	har	en	negativ	og	15	har	en	neutral	vinkel.		
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Daværende	 statsminister,	 Helle	 Thorning	 Schmidt,	 udtaler	 et	 par	måneder	 før	 europaparla-

mentsvalget	”EU	skal	 ikke	være	nogen	socialunion”	(Information	11.03.14),	og	 følger	dermed	

den	tyske	forbundskansler	Angela	Merkels	linje	(ibid).	Politikerne	både	i	Danmark	og	i	det	øv-

rige	EU	er	altså	klar	over	EU-befolkningens	skepsis,	især	overfor	indgriben	i	den	nationale	be-

stemmelse	over	socialpolitikken.	Dette	var	starten	af	den	debat,	der	var	et	af	de	helt	store	te-

maer	op	til	Europaparlamentsvalget,	der	omhandlede	social-	og	beskæftigelsespolitik,	herun-

der	en	debat	om	sociale	ydelser	i	medlemsstaterne.			

Som	nævnt	tidligere	ønsker	en	overvejende	del	af	den	danske	befolkning,	at	socialpolitikken	

håndteres	på	nationalt	 plan,	 ligesom	Heller	Thorning	 Schmidt	 også	 giver	 udtryk	 for.	Denne	

undersøgelse	viser	 imidlertid,	 at	medierne	 ikke	afspejler	denne	protektionistiske	holdning	 i	

medlemsstaterne.	Faktisk	har	29	ud	af	de	i	alt	39	artikler	en	enten	positiv	eller	neutral	vinkel.	

Medierne	 fremstiller	 i	 størstedelen	af	 tilfældene,	 ikke	 artiklerne	med	en	negativ	 vinkel.	Det	

skyldes,	at	dette	tema	dækker	over	en	række	forskellige	underkategorier,	herunder	arbejds-

løshed.	I	en	meningsmåling	som	er	foretaget	for	Jyllands-Posten	op	til	Europaparlamentsval-

get,	svarer	28	%	af	de	adspurgte	danskere,	at	EU’s	vigtigste	opgave	er	at	bekæmpe	arbejds-

løshed	(bilag	21).	Europaparlamentsvalget	i	2014	var	ganske	vist	nogle	år	efter	finanskrisens	

start,	men	mærkes	stadig	i	hele	Europa,	og	i	den	danske	befolkning	er	der	altså	et	ønske	om	at	

EU	kan	være	med	til	at	bekæmpe	arbejdsløsheden.	Til	dette	udtrykker	professor	i	statskund-

skab	ved	Københavns	Universitet,	Dorte	Martinsen:	”Der	er	noget,	 som	 ikke	hænger	sammen	

med	debatten	om,	at	vi	skal	rulle	EU	mere	tilbage,	og	at	EU	ikke	skal	beskæftige	sig	med	sociale	

spørgsmål	-	På	den	anden	side	er	arbejdsløsheden	vel	en	af	de	største	udfordringer,	som	langt	de	

fleste	medlemsstater	står	med,«	siger	hun.	Derfor	har	vælgerne	ikke	nødvendigvis	overvejet,	om	

EU	faktisk	har	kompetencen	til	at	løse	problemet.”	(bilag	21).	Det	Dorte	Martinsen	refererer	til	

er	debatten	om	velfærdsturisme,	der	var	et	særligt	centralt	debatemne	op	til	valget.	Velfærds-

turisme	er	 et	udtryk	 for,	 at	 borgere	 fra	 andre	EU-lande	kan	komme	 til	Danmark	og	 få	del	 i	

danske	 velfærdsydelser,	 såsom	 kontanthjælp,	 SU	 og	 børnecheck	 (bilag	 346).	 EU-

Kommissionen	foreslog	også	et	fælles	dagpengesystem,	der	dog	mødte	modstand	i	Danmark.		

”Der	er	tydeligvis	nogen,	der	ønsker	mere	fokus	på	det	sociale	område,	end	der	er	i	dag,	og	det	er	

da	påfaldende,	 at	 kommissionen	her	 foreslår	mere	 eller	mindre	det	modsatte	 af,	 hvad	 flere	 af	

statslederne	 efterlyser”	 (bilag	 341),	 siger	 Jon	 Kvist,	 Professor	 ved	 Center	 for	 Velfærdsstats-

forskning	på	Syddansk	Universitet.	Når	socialpolitik	og	såkaldt	velfærdsturisme	blev	et	ophe-

det	tema	i	den	danske	debat	op	til	Europaparlamentsvalget	og	når	danskerne	generelt	set	er	
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skeptiske	overfor	en	mere	integreret	fælles	socialunion	i	Europa	har	det	bl.a.	rod	i	den	social-

politiske	kultur.	Socialpolitik	kan	 inddeles	 i	 fire	kategorier:	den	korporative,	den	socialdemo-

kratiske,	den	 liberale	og	den	katolske	(Larsen	2004:	186).	Danmarks	velfærdsmodel	hører	til	

den	socialdemokratiske	model.	Det	betyder	en	stor	offentlig	sektor,	store	overførselsindkom-

ster,	der	 er	 skattefinansieret	 (Ibid:	188).	Altafgørende	 for	den	 socialdemokratiske	model	 er	

borgernes	bidrag,	deltagelse	og	solidaritet,	der	til	gengæld	resulterer	i	en	stor	hjælp	og	under-

støttelse	 fra	 statens	 side	 (Ibid).	Denne	model	og	grundlaget	 for	 velfærdssystemet	kan	være	

truet	af	den	frie	bevægelighed,	som	er	en	del	af	det	indre	marked	og	en	af	grundstenene	i	det	

europæiske	samarbejde.	Det	 indre	marked	er	 lig	med	fri	bevægelighed	af	mennesker,	varer,	

tjenesteydelser	og	kapital	 (europa.eu).	Dette	vil	alt	andet	 lige	medføre	udfordringer	mellem	

de	europæiske	lande,	idet	de	socialpolitiske	modeller	er	forskellige.	Danmark	er	sammen	med	

de	øvrige	skandinaviske	lande,	det	land,	hvor	den	offentlige	sektor	er	størst.	Det	danske	vel-

færdssystem	er	finansieret	gennem	skatten	således,	at	alle	 i	befolkningen	bidrager	i	en	eller	

anden	 forstand	 og	 er	 solidariske	 overfor	 de	mindre	 bemidlede	 i	 samfundet	 er	 centralt	 for	

Danmarks	velfærdssystem.	Det	er	en	accepteret	præmis	i	samfundet,	at	de	økonomisk	bedst	

stillede	også		bidrager	mest.		

VK-regeringen	forsøgte	i	2010	at	beskytte	den	danske	velfærdsstat	mod	velfærdsturisme	ved	

at	indføre	et	to-årigt	optjeningsprincip,	der	betyder,	at	EU-borgere	skal	have	arbejdet	to	år	i	

Danmark,	 for	 at	 kunne	 modtage	 børne-	 og	 ungdomsydelse.	 Denne	 lov	 blev	 imidlertid	

underkendt	 af	 EU-domstolen	 (Kristeligt-Dagblad	 2014).	 Hermed	 blev	 en	 dansk	 lov	

underkendt	ved	EU-domstolen.	I	2013,	gik	EU-Domstolen	også	imod	de	danske	SU-regler,	der	

medførte	 at	 den	 danske	 stat	 skal	 betale	 SU	 til	 EU-borgere,	 der	 studerer	 i	 Danmark	 (Hessel	

2014).	Dette	er	med	til	at	give	danskerne	et	indtryk	af,	at	der	et	demokratisk	underskud,	da	

der	her	brydes	med	den	danske	demokratiske	tradition	om	et	stærkt	parlament	og	en	svagere	

domstol.	 I	 dette	 tilfælde	 er	 det	 ikke	 folkevalgte	 dommere	 fra	 EU,	 der	 dømmer	 over	 love	

fremsat	 af	 folkevalgte	 repræsentanter	 –	 Det	 er	 også	 det	 som	 Catharina	 Sørensen	 kalder	

ideologisk	 skepsis	 (Sørensen	 2011).	 I	 artiklen	 ”EU-Kommissionen	 foreslår	 fælles	

dagpengesystem”(bilag	 341)	 siger	 EU-chef	 i	 Dansk	 Metal	 Jens	 Boe	 Andersen	 ”EU	 skal	 ikke	

blande	sig	i	noget	som	helst,	der	har	med	vores	dagpengesystem	at	gøre.	Vi	er	store	tilhængere	

af,	at	vi	arbejder	sammen	i	EU	på	det	sociale	område,	men	lige	præcis	her	er	der	god	grund	til,	at	

det	løses	nationalt,	fordi	der	er	så	store	forskelle	fra	land	til	land.”.	Han	giver	hermed	udtryk	for	
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at	 politikken	 vedrørende	 sociale	 ydelser	 og	 der	 kan	 her	 henvises	 til	 de	 socialpolitiske	

modeller	som	beskrevet	ovenfor.		

I	artiklen	”Samme	skat	skal	give	samme	velfærd”	(bilag	204)	giver	medlem	af	Radikale	Venstre	

og	spidskandidat	til	Europaparlamentet,	Morten	Helveg	Petersen,	udtryk	for	en	holdning,	der	

egentlig	bryder	med	den	danske	socialdemokratiske	socialpolitiske	model,	der	har	en	indbyg-

get	generationskontrakt,	 som	betyder,	at	har	man	gennem	generationer	bidraget	og	ydet	 til	

samfundet	og	så	har	man	så	at	sige	også	har	ret	til	at	nyde.	Morten	Helveg	Petersen	udtaler:	

”Der	er	meget	snak	i	disse	dage	om	børnecheck,	der	går	til	udenlandske	arbejdere,	og	til	det	må	

jeg	bare	sige,	at	det	er	helt	fair.	Folk,	der	arbejder,	betaler	skat	og	bidrager	til	velfærden	i	Dan-

mark,	skal	have	adgang	til	de	samme	ydelser,	som	danskere	har.	Vi	ville	forvente	det	samme,	hvis	

vi	arbejdede,	boede	eller	studerede	i	et	andet	land”	(ibid).		Morten	Helveg	Petersen	anerkender	

altså	den	nationale	grænse	for	sociale	ydelser,	som	bl.a.	Helle	Thorning	Schmidt	udtrykker.			

	

	

Temaet	”Beskæftigelse,	arbejdskraft	og	velfærdsturisme”	omhandler	emnerne	sociale	ydel-

ser,	arbejdskraftens	fri	bevægelighed	og	bekæmpelse	af	arbejdsløshed.	En	overvejende	del	af	

disse	artikler	er	fremstillet	med	en	europæisk-national	vinkel.		

	
	

	

5.3.4.	Migration	og	indvandring		
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Det	er	i	alt	9	artikler	med	temaet	”Migration	og	indvandring”,	heraf	1	er	fremstillet	med	en	na-

tional	vinkel,	4	med	en	europæisk	og	4	med	en	europæisk-national	vinkel.		

Dette	 tema	 hænger	 sammen	 med	 det	 foregående	 tema	 ”beskæftigelse,	 arbejdskraft	 og	 vel-

færdsturisme”,	 idet	det	også	handler	om	den	danske	 socialpolitik.	Danmark	er	man	gennem	

velfærdssystemet	beskyttet	af	et	sikkerhedsnet,	der	hjælper,	hvis	 	man	er	ude	af	stand	til	at	

forsørge	sig	selv.	Velfærdsstaten	er	for	den	danske	befolkning	universel	og	der	en	indbygget	

generationskontrakt,	som	betyder,	at	der	findes	solidaritet	og	tillid	på	tværs	af	generationer.	

Det	betyder	eksempelvis,	at	unge	kan	få	gratis	skolegang,	SU	under	uddannelse	og	at	de	sam-

me	unge	er	senere	med	til	at	bidrage	til	ældre	medborgeres	pension	og	andre	statslige	ydelser	

(Larsen	2004:	484).		Indvandring	kan	i	Danmark	kan	ses	som	et	problem	og	en	af	årsagerne	er	

netop	 generationskontrakten.	 Når	 indvandrer	 kommer	 til	 Danmark,	 kan	 det	 derfor	 være	

svært	at	forstå	og	acceptere,	hvordan	nogen	kan	modtage	velfærdstatens	gode,	uden	først	at	

have	bidraget.		Og	det	kan	blive	opfattet	som	et	brud	på	denne	kontrakt	eller	den	tradition	for	

at	alle	bidrager	hele	livet.	Holdningen	er,	at	dette	kan	være	med	til	at	undergrave	den	danske	

velfærdsmodel.		

	

I	 artiklen	 ”Indvandrertal	 hjælper	 EU-modstandere”	 (Bilag	 220)	 gives	 der	 et	 europæisk	 per-

spektiv	 på	 indvandringen	 i	 Europa.	 Her	 er	 der	 fokus	 på	 indvandringen	 fra	 Østeuropa	 til	

Storbritannien	og	hvordan	dette	er	med	til	at	give	EU-kritiske	højrefløj	vind	i	sejlene.		

	

	

Grundlaget	 for	 at	 sige	 noget	 generelt	 om	 fremstillingen	 af	 temaet	 ”Migration	 og	 indvan-

dring”	er	dårligt,	idet	der	kun	er	9	artikler	med	dette	tema.	Temaet	omfatter	artikler,		handler	

om	indvandring	både	til	Danmark	og	andre	europæiske	lande.		
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5.3.5.	Økonomi	og	finans	

	
	
	

Der	er	i	alt	20	artikler,	der	omhandler	temaet	økonomi	og	finans.		Artiklerne,	der	omhandler	

økonomiske	og	finansielle	emner,	har	i	9	ud	af	20	tilfælde	en	neutral	vinkel.		

I	artiklen	”Danmark	tjener	stort	på	større	EU”	(bilag	298)	er	der	fokus	på,	hvordan	Danmark	

høster	fordel	af	medlemskabet	i	EU,	ved	en	økonomisk	gevinst	for	Danmark.	Vinklen	er	positiv	

overfor	EU,	men	samtidig	er	perspektivet	udelukkende	nationalt.	Artiklen	er	en	slags	gendri-

velse	for	argumentet	om,	at	østudvidelsen,	der	fandt	sted	i	2004	ellers	er	en	ulempe	for	det	

danske	arbejdsmarked,	idet	flere	arbejdspladser	er	flytter	til	Østeuropa,	hvor	lønniveauet	er	

lavere	(EU-Oplysningen	B).	Ifølge	denne	artikel	(bilag	298)	og	artiklen	”Det	er	en	fordel	af	de	

helt	store	for	dansk	økonomi,	at	ti	nye	lande	for	snart	ti	år	siden	blev	medlem	af	EU”(bilag	295)	

har	udvidelsen	vist	sig	at	være	god	for	de	danske	eksporttal.	Øst-udvidelsen	ses	således	ud	fra	

et	nationalt	perspektiv	og	ikke	ud	fra	et	fælleseuropæisk	perspektiv.		

	

	

	

Artiklerne	 fremstilles	 overvejende	 neutralt	 og	 europæisk-nationalt.	 Det	 skyldes	 en	 positiv	

indstilling	til	dette	område	blandt	danskerne.		
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5.3.6.	Udenrigs-	og	international	politik		
	

Analysen	af	artiklerne	med	temaet	’Udenrigs-	og	international	politik’	har	vist	en	meget	tyde-

ligt	tendens	til,	at	artiklerne	i	overvejende	grad	bliver	fremstillet	med	en	europæisk	vinkel	og	

samtidig	med	en	neutral	vinkel	overfor	EU.		18	ud	af	de	i	alt	22	artikler	har	en	europæisk	vin-

kel	og	19	artikler	er	fremstillet	med	en	neutral	vinkel.	Derudover	er	der	2,	der	er	positivt	vink-

lede	over	for	EU	og	1	enkelt		med	en	negativ	vinkel.		

Den	udprægede	neutrale	vinkling	kan	være	et	udtryk	for,	at	der	ikke	er	nogen	markant	hold-

ning	til	dette	tema,	hverken	positiv	eller	negativ.	Dette	tema	er	det,	der	i	størst	grad	antager	

en	europæisk	vinkel.	Dette	kan	tolkes	som	et	udtryk	for	en	stor	forbundenhed	med	EU	på	det-

te	område	eller	en	accept	af,	at	dette	område	kan	varetages	på	EU-niveau.	Danmark	har	histo-

risk	set	heller	ikke	tradition	for	en	meget	selvstændig	udenrigspolitik.	Danmark	har	i	mange	

år	været	præget	af	en	neutralitetspolitik	på	dette	område	og	internationale	anliggender	er	of-

test	udviklet	 i	samarbejde	med	NATO,	FN,	EU	og	Norden.	EU	er	 i	mange	sammenhænge	for-

bindelsen	mellem	Danmark	og	resten	af	det	internationale	samfund	(Kristeligt	Dagblad	2014).		

Der	også	argumenteres	for,	at	disse	emner	kan	blive	for	abstrakte	og	at	der	ud	fra	en	journali-

stisk	syn,	med	nyhedskriterierne	for	øje,	mangler	identifikation	og	befolkningen	på	den	måde	

kan	have	svært	ved	at	forholde	sig	til	dette	emne.		
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Krisen	i	Ukraine		

Et	af	emnerne,	der	går	igen	flere	gange	indenfor	dette	tema,	er	situationen	i	Ukraine.			

På	dette	tidspunkt	er	krisen	i	Ukraine	højaktuel	og	EU’s	ageren	i	situationen	bliver	diskuteret	i	

flere	af	de	analyserede	artikler	(bl.a.	Bilag	322,	324,	347	og	273).	Håndteringen	af	konflikten	

mellem	Rusland	og	Ukraine	er	et	godt	eksempel	på	et	udenrigspolitisk	emne,	hvor	EU-landene	

som	udgangspunkt	dannede	en	fælles	front	eller	mening	om	håndteringen	af	dette.	

I	en	artikel	fra	Jyllands-Posten	fra	14.	Maj	2014	(bilag	322)	bliver	krisen	mellem	i	Ukraine	og	

den	medfølgende	krise	mellem	EU	og	Rusland	belyst	med	en	udelukkende	europæisk	vinkel.		

EU	 indførte	på	dette	 tidspunkt	 sanktioner	overfor	Rusland	 i	 form	af	 indrejseforbud	og	 fast-

frysning	af	aktiver.	Dette	gav	imidlertid	anledning	til	bekymring	for	samhandlen,	især	import	

af	gas	fra	Rusland.	I	artiklen	er	der	dog	fokus	på	EU’s	modstandsdygtighed	overfor	en	længe-

revarende	konflikt	mellem	EU	og	Rusland.	I	artiklen	er	der	et	positivt	syn	på	EU’s	økonomiske	

situation	trods	den	optrappede	konflikt	(ibid).		

Artiklens	vinkel	i	bilag	324	er	overordnet	set	europæisk,	men	samtidig	er	der	et	en	national	

indgangsvinkel	i	starten	af	artiklen,	der	ellers	handler	om	en	britisk	advokats	syn	på	ukraine-

krisen.	”Danmark	går	forrest	for	at	skærpe	sanktionerne	mod	Rusland	i	Ukraine-konflikten,	selv	

om	EU	risikerer	at	tabe	nye	retssager”	(bilag	324),	sådan	indledes	artiklen	og	der	tilføres	der-

med	en	national	vinkel.	Det	samme	gælder	i	bilag	347,	hvor	Danmarks	rolle	i	Ukraine-krisen	

nævnes	–	en	krise,	der	ellers	i	vid	udstrækning	blev	håndteret	i	EU-regi(ibid).	Krisen	i	Ukraine	

bliver	 i	bilag	273	 forbundet	med	en	mere	generel	diskussion	om	EU’s	 funktion:	 ”For	 så	vidt	

tror	folk,	at	Den	Europæiske	Union	har	overvundet	krisen,«	siger	Lüder	Gerken,	der	også	peger	

på	konflikten	i	Ukraine:	»Ukraine	spiller	en	rolle,	fordi	man	i	Europa	og	ikke	mindst	i	Tyskland	

igen	bliver	bevidst	om,	at	freden	ikke	er	en	selvfølge,	og	at	Den	Europæiske	Union	er	en	garant	

for	freden	i	Vesten	og	i	Europas	midte”	(bilag	2738).	Her	tillægger	Lüder	Gerken	EU	rollen	som	

fredsskaber,	som	også	var	Unionens	udgangspunkt	efter	Anden	Verdenskrig	(se	afsnit	4.1).	EU	

kan	således	spille	en	væsentlig	rolle	for	fred	i	og	omkring	Europa.		

	

	

	

																																																								
8	bilag	273	er	ikke	kategoriseret	med	temaet	”udenrigs-	og	international	politik”.		
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Temaet	 ”Udenrigs-	 og	 international	 politik”	 har	 en	 tydelig	 tendens	 til	 at	 blive	 fremstillet	

med	 et	 europæisk	 vinkel	 eller	 perspektiv	 og	 samtidig	 neutralt.	 Størstedelen	 af	 artiklerne	

indenfor	dette	tema	fremstilles	med	et	europæisk	udgangspunkt.	Grunden	til	den	europæiske	

fremstilling	skyldes	Danmarks	tradition	for	neutralitetspolitik.	Den	neutrale	fremstilling	kan	

også	 knyttes	 til	 denne	 tradition,	 men	 i	 den	 forstand,	 at	 fordi	 det	 ikke	 er	 at	 nationalt	 hedt	

emne,	 er	 der	 i	 de	 fleste	 tilfælde	 heller	 ikke	 nogen	 meget	 positiv	 eller	 negativ	 holdning	 til	

temaet.		

	
	

5.3.7.	Klima,	miljø,	energi	og	landbrug		

	
	

	
	
	
Som	det	kan	ses	ud	fra	resultatskemaet	har	9	ud	af	det	13	artikler	en	europæisk-national	vin-

kel	og	samtidig	er	10	artikler	fremstillet	neutral.	Ud	fra	disse	resultater	kan	man	godt	konklu-

dere	at	klima,	miljø,	energi	og	landbrug	ikke	et	tema,	der	udgiver	sig	i	nævneværdige	negative	

eller	positive	artikler.	Der	er	er	kun	to	af	artiklerne,	der	har	et	udelukkende	nationalt	perspek-

tiv	–	og	de	to	er	med	en	neutral	vinkel.	Danmark	har	i	høj	grad	haft	samme	mål	som	EU	når	

det	gælder	klima	og	miljøpolitik,	dette	kan	måske	være	forklaringen	på	at	artiklerne	i	overve-

jende	 grad	 har	 en	 europæisk	 eller	 europæisk-national	 vinkel.	 Artiklerne	 kan	 derfor	 bære	

præg	af	blot	at	være	refererende.	Antallet	af	artikler	er	også	relativt	 lavt	set	 ift.	 til	de	andre	
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temaer	og	artiklerne	giver	ikke	anledning	til	meget	stærke	holdninger	til	klimapolitikken.	To	

kandidater	til	Europaparlamentsvalget	fra	hhv.	Liberal	Alliance	og	Dansk	Folkeparti	er	allige-

vel	 kritisk	 overfor	 klimapolitikken	 i	 EU:	 ”I	EU	påstår	man,	 at	 den	 såkaldte	 grønne	 omstilling	

både	kan	øge	væksten,	sænke	arbejdsløsheden	og	løse	verdens	klimaudfordringer.	Men	det	pas-

ser	ikke.	EU’s	klimapolitik	er	nemlig	dyr,	dum	og	virkningsløs.”(bilag	238).	Det	er	dog	ikke	over-

raskende,	at	denne	holdning	kommer	fra	EU-kritiske	Dansk	Folkeparti	og	heller	ikke	fra	Libe-

ral	Alliance,	der	ud	fra	partiets	ideologiske	ståsted	hellere	så	klimapolitikken	sat	fri	på	mar-

kedet	i	stedet	for	at	være	reguleret	af	den	danske	stat	eller	EU.		

En	artikel	fra	23.	maj	handler	om	dyrevelfærd	og	om	hvordan	svensk	kritik	af	dansk	håndte-

ring	af	svineopdræt.	Det	var	et	meget	omdiskuteret	tema	i	den	svenske	debat	op	til	Europa-

parlamentsvalget	(bilag	117).		

	

	
	

Ser	man	på	temaet	"klima,	miljø,	energi	og	landbrug”	er	en	overvejende	del	vinkel	neutral	

og	samtidig	europæisk	nationalt.		

Ud	fra	en	journalistisk	synsvinkel,	er	der	derfor	heller	ikke	meget	konflikt	eller	sensation	i	em-

net,	bl.a.	fordi	det	ikke	har	nogen	national	konflikt	som	danskerne	kan	forholde	sig	til	og	iden-

tificere	sig	med.		

	

	
	
	



	

5.3.8.	Datasikkerhed	
	

	

	

Op	til	Europaparlamentsvalget	i	2014	var	datasikkerhed	et	af	de	helt	store	temaer.	Dette	

skyldtes	et	 lovforslag	om	nye	 logingsregler	 fra	Europakommissionen,	der	er	med	til	at	

beskytte	personoplysning	(bilag	262).		

Datasikkerhed	er	i	6	ud	af	de	i	alt	13	artikler	fremstillet	med	en	positiv	vinkel,	der	er	2	

med	en	negativ	vinkel	og	i	alt	5	med	en	neutral	vinkel.	4	artikler	har	en	ren	europæisk	

vinkel,	4	har	en	national	vinkel,	mens	5	har	en	europæisk-national	vinkel.		

Artiklen	 ”Ny	 EU-lov	 blotter	 dine	 fortrolige	 patientdata”	 er	 et	 eksempel	 på	 en	 negativ	

fremstilling	og	som	samtidig	har	en	europæisk-national	vinkel	(bilag	333).	I	artiklen	står	

der	 ”Datasikkerheden	 for	 tusindvis	 af	 danske	 patienter	 svækkes	 alvorligt,	 når	

forsøgspersoner	 fra	 2016	 ikke	 længere	 kan	 vide	 sig	 sikre	 på,	 hvor	 deres	 fortrolige	

oplysninger	ender”(ibid).			

Rikke	Frank	Jørgensen	forsker	for	Institut	for	menneskerettigheder	giver	et	eksempel	på	

hvad	reglen	kan	betyde.	”Hvis	en	avis	for	eksempel	har	skrevet	om	mig	i	forbindelse	med	

en	 eller	 anden	 skattesag	 for	 ti	 år	 siden,	 ligger	 artiklen	måske	 stadig	 på	 nettet.	 Selv	 om	

avisen	kan	nægte	at	 fjerne	den,	 fastslår	EU-domstolen	nu,	at	Google	kan	blive	tvunget	til	

ikke	længere	at	linke	til	den”	(bilag	298).		Om	EU-loven	om	datasikkerhed	er	positiv	eller	

negativ	er	en	opvejning	mellem	retten	til	at	 få	beskyttet	personlige	data	op	mod,	hvad	

der	kunne	være	en	offentlig	interesse.		

	

	



EU	i	danske	medier		 Kristina	Bay	Jensen	

	 52	

	

Kun	2	 artikler	 fremstilles	negativ	overfor	EU,	mens	5	positivt	 artikler	 fremstilles	og	6	

artikler	 neutral.	 	 Datasikkerhed	 er,	 efter	 resultaterne	 at	 dømme,	 et	 tema	 der	

overvejende	er	en	positiv	eller	neutral	holdning	til	 i	de	analyserede	artikler.	Dette	kan	

være	et	udtryk	 for,	at	blandt	eksperter	på	området	anser	datasikkerhed	for	at	være	et	

område,	 der	med	 fordel	 kan	 varetages	 i	 EU.	 Den	 neutrale	 fremstilling	 af	 emnet	 kan	 i	

øvrigt	 være	 et	 udtryk	 for,	 at	 holdningerne	 til	 dette	 emne	 ikke	 er	 stærkt	 positiv	 eller	

negativ.		

	

	

5.3.9.	Udvikling,	teknologi	og	sundhed		

	

Der	er	sammenlagt	8	artikler	med	 temaet	udvikling,	 teknologi	og	 sundhed.	3	af	dem	er	

fremstillet	med	en	national	vinkel,	3	er	fremstiller	med	en	europæisk	vinkel,	mens	2	er	

fremstillet	med	en	europæisk	og	national	vinkel.		

Artiklen	”Europa	med	eller	uden	droner”	(bilag	20)	er	et	eksempel	på	en	negativ	vinkel	

ift.	EU:			

”Et	nyt	droneprojekt	sætter	fokus	på	europæisk	ubeslutsomhed	i	forhold	til	teknologiudvik-

ling.	Det	 kunne	 ligne	 endnu	 et	 skræmmeeksempel	 på	 alle	 de	 tossede	 ting,	 EU	 kan	 bruge	

skatteydernes	 penge	 på:	 Store	 EU-lande	 overvejer	 nu,	 om	 Europa	 blandt	 andet	 via	 EU-

støtte	skal	satse	på	at	udvikle	avancerede	droner	 -	altså	de	ubemandede	 luftfartøjer,	der	
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både	kan	bruges	til	militære	og	civile	formål	-	i	stedet	for	at	købe	teknologien	af	Israel	eller	

USA,	der	 er	 eksperter	på	området.	 For	hvorfor	gå	 ind	 i	 et	 felt,	 hvor	 teknologien	allerede	

findes,	og	selv	udvikle	den	forfra?	Et	logisk	valg	ville	være	at	bruge	ressourcerne	på	noget	

andet,	man	er	bedre	til.”	(ibid).	Med	ord	som	”skræmmeeksempel”	og	”tossede	ting”	er	der	

en	tydelig	negativ	værdiladning	ift.	EU	i	denne	artikel.	Her	pointeres	også	EU’s	spild	eller	

forkerte	forvaltning	af	skatteydernes	penge.		

	I	 bilag	 343	 udtrykker	 kandidat	 til	 Europaparlamentet,	 Christel	 Schaldemose,	 fra	

Socialdemokratiet,	 sin	 utilfredshed	 med	 et	 sundhedspolitisk	 emne.	 Hun	 kritiserer	 i	

artiklen	 EU-Kommissionen	 for	 at	 nøle	med	 kampen	mod	 hormonforstyrrende	 stoffer.	

Hun	 udtrykker	 altså	 her	 en	 negativ	 holdning	 overfor	 EU,	 i	 dette	 tilfælde	 EU-

Kommssionen		og	handlekraften	bag	(bilag	343).	I	et	debatindlæg	(bilag	272)	advokerer	

Regionsrådsmedlem	i	Region	Hovedstaden,	Charlotte	Fischer,	 fra	det	Radikale	Venstre,	

for	 mere	 EU-samarbejde	 på	 sundhedsområdet.	 Hun	 mener,	 at	 man	 i	 Danmark	 er	 for	

dårlig	til	at	oplyse	om	patienternes	muligheder	for	at	blive	behandlet	i	andre	EU-lande.	

”Danmark	skal	droppe	kampen	mod	højere	patientmobilitet	som	en	trussel	mod	det	danske	

sundhedsvæsen.	For	flere	mobile	patienter	er	også	vejen	til	stærkere	specialisering	mellem	

landene.”	(ibid)	Siger	Charlotte	Fischer	i	indlægget	og	opfordrer	dermed	til	at	gøre	brug	

af	behandlingsmulighederne	på	 tværs	af	de	grænserne	 i	EU.	Det	er	 ikke	overraskende,	

når	man	tager	hendes	parti,	Det	Radikale	Venstre,	i	betragtning,	der	i	høj	grad	går	ind	for	

et	stærkere	og	tættere	samarbejde	i	EU.	Hun	henviser	også	til	en	bred	folkelig	skepsis	i	

Danmark	 overfor	 et	 mere	 grænseoverskridende	 samarbejde	 på	 sundhedsområdet.	

Sundhedsområdet	 er	 en	 væsentlig	 del	 af	 det	 danske	 velfærdssystem.	 Alle	 har	 i	 dette	

system	ret	til	lige	behandling,	denne	er	ret	universel	og	skattefinansieret,	så	alle	er	med	

til	at	bidrage	til	det	fælles	system	(Larsen	2004:	483).	Fri	bevægelighed	kan	være	med	til	

at	øge	behandlingskvaliteten,	som	Charlotte	Fischer	siger,	men	det	kan	også	være	med	

til	 at	 underminere	 det	 danske	 velfærdssystem,	 hvis	man	 forestiller	 sig,	 at	 borgere	 fra	

hele	EU	kan	vælge	at	blive	behandlet	i	EU,	hvis	de	ønsker	det.	

	

	

Undersøgelsesgrundlaget	 for	 at	 konkludere	 noget	 generelt	 om	 vinklingen	 af	 artikler	

temaet	 ’Udvikling,	 teknologi	og	 sundhed’	er	med	 i	 alt	8	 artikler	dårligt.	Til	 gengæld	

kan	man	alene	ud	fra	det	 lave	antal	artikler	vurdere,	at	det	 ikke	er	et	emne,	der	bliver	
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skrevet	 meget	 om	 i	 forbindelse	 med	 EU.	 Hvis	 man	 sammenligner	 det	 temaet	 med	

Catharina	 Sørensens	 undersøgelse	 af,	 hvilke	 emner	 danskerne	 ønsker	 varetaget	 på	

europæisk	og	nationalt	niveau(se	figur	4.)	

	

	

5.3.10.	Identitets-	og	demokratidebat		

	

	

Identitetsdebatten	er	det	 tema,	der	med	 i	 alt	87	artikler	er	næstbedst	 repræsenteret	 i	

denne	undersøgelse.	Baggrunden	for	dette	kan	være,	at	der	op	til	valget,	hvor	befolknin-

gerne	skal	vælge	deres	repræsentanter	i	Europaparlamentet,	er	et	stærkt	fokus	på	netop	

den	europæiske	identitet	overfor	den	nationale	samt	udbyttet	af	det	europæiske	fælles-

skab.	Der	reflekteres	i	artiklerne	over,	hvad	EU’s	styrker	og	svagheder	er	og	hvilken	po-

sition	har	Danmark	i	Unionen?	Diskussionen	i	disse	artikler	går	dermed	på	det	samme	

som	i	dette	speciale	og	artiklerne	kan	derfor	også	bidrage	til	diskussionen	om	bl.a.	det	

demokratiske	 underskud,	 EU-skepsis,	 identitetsdebatten	 og	 mediernes	 rolle	 i	 EU-

debatten.	Artiklerne	har	vidt	forskellige	afsendere:	forskere	og	eksperter,	politikere,	er-

hvervsfolk	og	almene	borgere,	der	alle	deltager	i	debatten.		

	

Fordelingen	af	artikler,	der	fremstilles	med	en	positiv,	negativ	og	neutral	vinkel	ift.	EU,	

er	hhv.	22,	38	og	27.	Der	er	dermed	flest	artikler,	der	har	en	negativ	vinkel	–	heraf	har	15	

en	national	vinkel,	11	en	europæisk	og	12	en	europæisk-national	vinkel.		En	historie	kan	

således	godt	være	vinklet	både	europæisk	og	national,	men	samtidig	have	en	overvejen-
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de	negativ	vinkel	overfor	EU	og	det	europæiske	samarbejde.	Fordelingen	af	artikler,	der	

er	fremstillet	med	en	national,	europæisk	eller	europæisk-national	vinkel	fordel	helt	li-

geligt	med	29	artikler	for	hver	kategori.			

	

Artiklen	”Debat:	I	har	løjet	for	os”	(bilag	129)	i	Jyllands-Posten	fra	23.	maj	2014,	med	den	

meget	sigende	titel,	er	et	godt	eksempel	på	en	negativt	vinklet	historie.	”Den	politiske	eli-

tes	"ufejlbarlighed"	og	patent	på	"den	humanistiske	korrekthed"	har	skabt	en	kolossal	af-

stand	mellem	almindelige	danskeres	bekymringer	og	elitens	trang	til	at	bestemme.	Utallige	

politikere	med	Uffe	Ellemann	i	spidsen	har	manipuleret	med	danskerne.	Vi,	der	nu	er	blevet	

EU-kritiske,	 er	 på	 det	 seneste	 blevet	 latterliggjort	 som	 landsbytosser,	 der	 ikke	 ved	 vores	

eget	bedste	-	og	da	i	hvert	fald	ikke	kan	tænke	en	selvstændig	klog	tanke.”(ibid).	Forfatte-

ren	udtrykker	her,	hvordan	EU	er	blevet	et	elitært	projekt,	der	har	fjernet	sig	fra	det	eu-

ropæiske	folk,	ved	ikke	at	tage	disse	bekymringer	alvorligt.	Mangel	på	folkelig	legitimi-

tet.		

I	artiklen	”VALGKAMPEN	I	EUROPA:	Mere	af	alting	-	undtagen	Europa”	(bilag	221)	bliver	

problematikken	omkring	dækningen	af	valget	taget	op.		

”De	valgplakater,	som	hænger	på	lygtepæle	eller	dertil	 indrettede	propagandaplader	for-

tæller	sjældent	noget	om,	hvad	kandidaterne	vil	i	EU	eller	med	Europa.	Til	gengæld	fortæl-

ler	de	en	hel	masse	om,	hvad	de	vil	for	deres	eget	land.	Ironisk	nok	er	valgkampen	til	EU-

Parlamentet,	 som	 ideelt	 set	 er	 borgernes	 talerør	 i	EU's	lovmølle,	 mest	 af	 alt	 national”	

(ibid).	International	korrespondent	på	Jyllands-posten,	 	 Jette	Elbæk	Maressa,	pointerer	

her	hvordan	politikerne	i	EU	er	med	til	at	lægge	et	nationalt	fokus	og	så	at	sige	tage	den	

nationale	kasket	på	også	i	sager,	der	udelukkende	burde	håndteres	i	europæisk.	(ibid).		

	

Mediedebatten		

Op	 til	 valget	 er	hele	 opbygningen	og	 udviklingen	 af	EU	blevet	debatteret,	men	medie-

dækningen	er	også	blevet	diskuteret.		Om	debatten	og	i	det	hele	taget	dækningen	af	Eu-

ropaparlamentsvalget	i	2014	siger	chefredaktør	på	Berlingske,	Lisbeth	Knudsen:	”Medi-

erne	har	aldrig	 før	haft	 så	meget	 stof	 om	Europa-Parlamentet	og	EU	som	ved	dette	 valg.	

Der	har	været	et	stort	udbud	af	faktuel	information,	og	vi	har	kunnet	se	på	vores	website	

b.dk,	at	interessen	for	at	søge	viden	om	valget	og	folkeafstemningen	om	Patentdomstolen	
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er	stor.	Men	politikerne	har	ikke	formået	at	hæve	EU-debatten	op	på	et	visionært	niveau.”	

(Bilag	38).		

I	en	artikel	i	Politiken	fra	23.	Maj	står	der	således:”KRITIKKEN	mod	EU	har	aldrig	været	

stærkere	end	nu.	Samtidig	vil	det	store	flertal	blive	i	EU.	Logikken	i	denne	modsigelse	er,	at	

vi	må	forandre	EU	for	at	gøre	det	nødvendige	europæiske	samarbejde	spiseligt	for	borger-

ne.	Vi	er	uenige	om,	hvor	mange	kompetencer	der	skal	være	 i	EU.	Men	vi	er	enige	om,	at	

når	en	kompetence	er	i	EU,	skal	den	også	udøves	åbent,	nært	og	demokratisk.”	(Bilag	118).	

Her	tillægges	medierne	en	væsentlig	rolle	for	kritikken	mod	EU	eller	løsningen	er	i	hvert	

fald	at	EU	præsenteres	bedre.		

	

	

Den	negative	vinkling	er	 i	 temaet	 ”identitets-	og	demokratidebat”	 den	mest	domine-

rende,	med	i	alt	38	artikler.	27	artikler	er	vinklet	negativt,	mens	22	har	en	positiv	vinkel.			

Under	dette	tema	indgår	en	række	artikler,	hvor	især	forskere	og	eksperter	på	området	

diskutere	medlemskabets	fordele	og	ulemper.	Temaet	er	det	næstbedst	repræsenterede	

tema		
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6.	Mellem	identitet	og	medier		

Resultaterne	fra	artikelanalysen	viser,	at	bestemte	emner	har	større	tendens	til	at	blive	

vinklet	enten	mere	europæisk	eller	nationalt	end	andre.		

133	artikler	ud	af	de	376	har	en	national	vinkel.	 I	nogle	tilfælde	er	der	her	tale	om,	at	

emnerne	knytter	 sig	 til	 et	nationalt	beslutningsniveau	og	det	derfor	er	nærliggende	at	

diskutere	det	i	nationale	rammer.	I	andre	tilfælde	kan	grunden	derimod	være	mediernes	

idé,	om	at	præsentere	historier,	der	er	så	tæt	på	læseren	som	muligt,	så	læseren	opnår	

en	følelse	af	identifikation.	Det	samme	kan	siges	om	de	i	alt	129	ud	af	376	artikler,	der	

både	har	en	europæisk	og	national	vinkel	–	det	kan	tolkes	som	forsøg	på	at	formidle	et	

europæisk	budskab	eller	et	fælleseuropæisk	emne	ved	samtidig	at	tilføje	et	national	ind-

gangsvinkel.	Undersøgelsen		

	 	
Der	 findes	en	almen	opfattelse	af,	 at	EU-stof	 er	 tungt	og	 for	 fjernt	 for	borgerne	og	 for	

dagbladenes	 redaktioner	 er	 det	 en	problematik	man	 forsøger	 at	 imødekomme.	Udfor-

dringen	i	at	gøre	EU	spiselig	gælder	også	op	til	større	begivenheder,	såsom	Europapar-

lamentsvalget.	Det	kan	give	flere	mulige	scenarier	eller	problemstillinger.		

For	det	første	kan	den	overvejende	nationale	dækning,	men	især	den	europæisk-

nationale	dækning,	 som	artikelanalysen	 viser	 en	 tendens	 til,	 være	med	 til	 at	 gøre	EU-

emner	mere	identificerbare	for	den	danske	befolkning.	Dette	gælder,	hvis	man	går	ud	fra	

den	præmis	som	Grimm	opstiller	–	at	der	ikke	findes	et	europæisk	folk,	men	derimod	en	

række	kulturnationer.	Ved	at	fremstille	EU-stof	i	relation	til	et	nationalt	og	kendt	emne,	

kan	det	måske	være	med	 til	at	bringe	EU	tættere	på	borgeren.	Dette	må	nødvendigvis	

kun	gælde,	hvis	 vinklen	ellers	 er	positiv	 eller	neutral.	Er	vinklen	derimod	negativ	kan	

dette	være	med	til	at	støtte	en	opfattelse,	der	findes	i	dele	af	de	europæiske	befolknin-

ger,	herunder	også	den	danske,	at	”EU	presser	noget	ned	over	hovederne	på	os”	(Ørberg	

Vinkel	ift.	EU		

	

	Vinkel	–	europæisk	eller	national
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2003:	9).	Denne	opfattelse	kan	konkret	komme	fra	nogle	af	de	artikler,	der	har	en	både	

negativ	og	national	vinkel	overfor	EU	og	som	tilfører	debatten	en	”dem	og	os”-retorik.	

EU	kommer	på	den	måde	til	at	fremstå	som	skurken	og	Danmark	som	offer.		

Grimm	kan	begrunde	skepsissen	i	EU	med	mangel	på	fælles	kulturel	identitet	i	EU.	Her-

indunder	hører	de	tidligere	nævnte	demokratiopfattelser	som	del	af	kulturen.	Der	er	to	

demokratimodeller	 i	 Europa,	 der	 møder	 hinanden	 i	 Europa	 og	 det	 skaber	 konflikter	

(Hessel	2014).	Det	viser	sig	i	resultaterne	fra	undersøgelsen	ved	artikler,	der	fokuserer	

på	afgørelser	ved	EU-Domstolens,	der	underminerer	dansk	lovgivning.		

Et	andet	af	de	problemer,	der	kan	være	med	debatten	omkring	Europaparlamentsvalget,	

er	 	 faktisk	valgets	konstruktion	i	sig	selv.	Som	resultaterne	af	undersøgelsen	viser,	har	

langt	 størstedelen	 af	 artiklerne	 enten	 en	 delvis,	 dvs.	 europæisk-national	 vinkel	 	 eller	

udelukkende	national	vinkel.	Sammenhængen	mellem	resultatet	og	valgkonstruktionen	

er,	at	borgerne	i	medlemslande	vælger	nationale	repræsentanter	til	Europaparlamentet.	

Blandt	 forskere	bliver	denne	problematik	også	nævnt	 som	en	del	 af	det	demokratiske	

underskud	i	(Kelstrup	2012:	264).	En	”dem	og	os”-retorik	kan	af	samme	grund	skyldes	

politikernes	dagsorden.	 Stemmerne	 til	 Europaparlamentsvalget	 skal	 hentes	 i	 national-

staterne	og	man	kan	derfor	ikke	fortænke	politikerne	i	at	slå	sig	på	uprægede	nationale	

anliggender.	Direkte	valg	til	Europaparlamentet	ville	betyde	europæiske	partier	og	eu-

ropæiske	kandidater	og	ville	kunne	gøre	denne	nationale	kobling	overflødig	og	 irrele-

vant.		

Den	manglende	solidaritet	overfor	alle	borgere	 i	EU	er	som	beskrevet	 i	 afsnit	5.3.4	og	

5.3.5	om	beskæftigelse,	arbejdskraft	og	velfærdsturisme	samt	migration	og	indvandring	et	

spørgsmål	om	den	danske	socialpolitik.	Det	bunder	i	den	historiske	udvikling	i	Danmark,	

hvorigennem	den	universelle	velfærdsstat	er	opstået.	Velfærdsstaten	er	universel	–	 in-

denfor	Danmarks	grænser.	Det	forklarer	Grimm	med	den	kulturelle	og	historiske	udvik-

ling,	der	findes	i	nationalstaterne.	Danmark	er	en	udpræget	kulturnation,	der	bygger	på	

kulturelt	fællesskab,	der	har	rødder	langt	tilbage	i	historien.	Det	politiske	fællesskab	har	

således	stort	sammenfald	med	det	etniske	og	kulturelle	fællesskab.		

Om	EU-borgere	skal	modtage	velfærdsydelser	er	hele	tiden	en	opvejning	af	nationalsta-

tens	 behov	 for	 at	 beskytte	 staten	 mod	 velfærdsturisme	 og	 overholdelsen	 af	 EU-

borgernes	 ret	 til	 fri	 bevægelighed.	 EU-Domstolen	 skal	 sikre	EU-borgernes	 rettigheder,	

men	 kan	 på	 denne	måde	 og	 blive	 et	 slags	 tovtrækkeri	 mellem	 nationalstaten	 og	 EU-
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Domstolen.	Når	afgørelser	ved	EU-Domstolen	vækker	særlig		harme	i	Danmark	skyldes	

som	nævnt,	at	den	parlamentariske	suverænitet	er	fremherskende	i	flertalsdemokratier	

som	i	Danmark,	det	øvrige	Skandinavien	og	Storbritannien.	Denne	skepsis	findes	ikke	i	

samme	grad	i	de	øvrige	europæiske	lande,	der	er	præget	af	den	konstitutionelle	demo-

kratiform	og	derfor	har	tradition	for	en	stærk	domstol	(Kelstrup	2012:	225).	Men	debat-

ten	om	velfærdsydelser	og	velfærdsturisme	var	ikke	bare	et	dansk	emne	i	medierne,	og-

så	flere	steder	i	Europa,	bl.a.	i	Tyskland	og	England,	var	det	en	del	af	valgdebatten.	Re-

becca	Adler	Nissen,	EU-ekspert	ved		Københavns	Universitet,	mener	derfor	at	man	skal	

indføre	 et	 slags	 fælleseuropæisk	 velfærdsforbehold	 (bilag	 92).	 Rebecca	 Adler	 Nissens	

kommentar	 kommer	 efter	den	omdiskuterede	debat	 og	EU-borgernes	 ret	 til	 velfærds-

ydelser,	men	virker	paradoksal,	idet	et	fælleseuropæisk	forbehold	jo	egentlig	vil	betyde,	

at	grænsen	for	EU’s	politiske	råderum	går	netop	her	(ibid).	Grimm	kan	forklare	denne	

protektionistiske	 tendens	 i	 nationalstaterne	 med	 det	 kulturelle	 og	 sociale	 fællesskab,	

der	 findes	 i	 nationalstaterne.	 Velfærdstaten	 bygger	 på	 solidaritet,	men	 den	 solidaritet	

rækker	ikke	så	langt	i	EU,	til	at	velfærdsgoderne	kan	deles	europæere	imellem.		

	

Til	debatten	omkring	en	fælles	europæisk	identitet	mener	EU-jurist	Josef	Weiler,	at	det	

er	muligt	at	have	to	identiteter.	Han	taler	om	at	have	en	’tyk’	identitet,	den	nationale,	og	

en	’tynd’,	den	europæiske	Den	nationale	identitet	kan	ifølge	Weiler	være	den	ene	del	af	

en	 identitet.	Han	 laver	dermed	en	ny	præmis,	der	betyder,	at	han	 ikke	tager	stilling	til	

hvorvidt	identitetsgrundlaget	kan	hvile	på	et	politisk	fællesskab	eller	om	identitetsfølel-

sen	bunder	i	et	historisk,	kulturelt	og	etnisk	fælles.	Han	mener,	at	de	kan	kombineres	of	

befolkningen	i	nationalstaterne	derfor	ikke	skal	frygte	at	miste	den	nationale	identitet	til	

fordel	for	en	europæisk	(Kelstrup	2012:264).	Weilers	synspunkt	kan	dog	ikke	forklare,	

hvorfor	befolkningen	er	skeptisk	overfor	en	fælles	europæisk	politik	på	visse	områder.	

Sociale	ydelser	og	velfærdsturisme	var	et	stort	emne	under	valgkampen.	Det	skyldes,	at	

der	i	befolkningen,	både	i	Danmark		var	en	stærk	kritik	af	et	forslag	om	fælles	regler.		

6.1	EU	forklædt	som	skurk	eller	helt?		

I	det	forrige	afsnit	nævntes	politikerens	dagsorden.	Den	hænger	i	høj	grad	sammen	med	

mediernes	dagsorden.	Professor	ved	Københavns	Universitet,	Marlene	Wind,	mener,	at	

hvis	medier	uden	at	stille	spørgsmålstegn	og	helt	ukritisk	fremfører	negative	holdninger	
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til	EU,	så	vil	det	automatisk	opstå	skepsis	mod	EU.	Medierne	bør	derfor	i	højere	grad	stil-

le	de	nationale	politikere	til	ansvar	for	politikken	ført	i	EU.	Peter	Nedergaard,	der	er	pro-

fessor	ved	Center	for	Europæisk	Politik	ved	Københavns	Universitet	argumenterer	mod	

Marlene	 Winds	 påstand.	 Han	 mener	 ikke	 en	 stigende	 EU-skepsis,	 skyldes	 mediernes	

vinkling	af	og	retorik	overfor	EU	(Rahbek	2016).			

Når	man	taler	problematikken	om	EU-skepsis	blandt	befolkningen	og	mediernes	mang-

lende	dækning,	 fristes	man	til	at	spørge,	hvad	kom	først?	Reagerer	medierne	og	politi-

kerne	på	skepsissen	i	befolkningen	og	imødekommer	den	med	en	national	dagsorden	i	

medierne.	Eller	opstår	der	en	skepsis	i	befolkningen,	fordi	EU	fylder	for	lidt	i	medierne	

og	i	national	politik,	hvor		mediedækning	derfor	giver	et	forvrænget	billede	af	den	fakti-

ske	politiske	og	demokratiske	situation.	Det	er	svært	at	bestemme,	hvad	der	har	udløst	

hvad,	men	det	giver	et	billede	reaktionsmønsteret	kører	i	ring.	Det	kan	således	blive	en	

ond	cirkel	fokus	på	nationale	emner,	der	for	medierne	kan	være	svær	at	bryde	ud	af.	På	

denne	måde	forbindes	europapolitiske	emner	oftest	med	den	nationale	politik.	Det	kan	

derfor	være	svært	 for	borgerne	at	 se	EU	som	en	vigtig	politisk	magtinstans,	hvis	det	 i	

ringe	grad	fremstilles,	hvad	der	er	EU	politik	og	hvad	der	er	national	politik.	Interessen	

for	EU,	kan	derfor	være	lav	blandt	befolkningen.		

	

Professor	ved	Københavns	Universitet,	Kasper	Møller	Hansen,	siger	til	TV2-Nyhederne,	

at	valgdeltagelsen	i	høj	grad	hænger	sammen	med	en	manglende	debat	om	EU.	Han	be-

mærker	at	skrues	op	for	mediedækningen	op	til	Europaparlamentsvalget,	men	at	dæk-

ningen	af	EU-stof	 	udenfor	disse	perioder	er	 lav	og	siger	yderligere	”Det	 første	 trin	må	

være	at	skabe	en	mere	løbende	debat	og	inddrage	det	mere	i	folketingsvalgkampen,	så	det	

bliver	en	mere	reel	politisk	kampplads.	Så	vil	modsætningerne	mellem	partierne	stå	mere	

klart,	 og	det	 er	oftest	modsætningerne,	 som	er	med	 til	at	mobilisere	vælgerne.	Hvis	man	

føler,	at	ens	kryds	gør	en	forskel,	så	er	vælgerne	også	mere	tilbøjelige	til	at	gøre	det”	(Niel-

sen	2014).		

Peter	Nedergaard	mener	som	sagt	ikke	at	skepsissen	skyldes	en	negativ	fremstilling	af	

EU	i	medierne,	han	mener	omvendt,	at	medierne	i	nogle	tilfælde	kan	være	meget	positi-

ve	overfor	EU.	En	overvejende	positiv	vinkling	er	dog	ikke	tilfældet	i	denne	undersøgel-

se.	Der	er	derimod	overvægt	af	neutral	vinklede	artikler.	I	disse	artikler	medierne	har	en	

vigtig	rolle	i	et	demokratisk	samfund	og	deres	opgave	er,	at	og	stille	sig	kritisk	samfun-
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dets	 magtinstanser,	 men	 kritisk	 betyder	 ikke	 nødvendigvis	 negativt.	 Medierne	 skal	

fremstille	 et	 retmæssigt	 billede	 af	 virkeligheden	 som	 den	 er	 og	 samtidig	 være	 kritisk	

overfor	historierne	 i	 den	 forstand,	 at	 der	hele	 tiden	 søges	opstilles	 argumenter	 for	og	

imod	et	givent	emne.		

Marlene	Wind	kritiserer	i	et	debatindlæg	Berlingske	Tidende	for	at	give	for	meget	spal-

teplads	 til	 EU-kritiske	 holdninger.	 Tom	 Jensen,	 ansvarshavende	 chefredaktør	 på	 Ber-

lingske	Tidende,	mener,	at	de	på	avisen	skal	være	deres	traditionelt	set	EU-positive	re-

daktionelle	 linje	 tro,	 men	 siger	 samtidig	 også	 at	 det	 ville	 problematisk,	 hvis	 den	 EU-

kritiske	tendens	i	samfundet	ikke	reflekteres	det	journalistiske	arbejde	(Rahbek	2016).		

Mette	Jolly	mener	også	man	skal	være	forsigtig	med	at	fremstille	EU	i	et	perspektiv,	der	

ikke	afspejles	i	befolkningens	holdninger,	da	det	kan	have	den	modsatte	effekt.	En	ikke	

repræsentativ	positiv	holdning	til	EU	medierne,	kan	dermed	giver	næring	til	den	natio-

nale	identitet	(Jolly	2007).	EU	kritiseres	i	den	forbindelse	også	for	at	være	et	elitært	pro-

jekt,	der	kun	debatteres	på	et	højt	niveau,	hvor	den	almene	borger	ikke	man	være	med.	

Når	en	overvægt	af	artiklerne	fra	denne	undersøgelse	har	en	national	eller	europæisk-

national	vinkling	kan	dette	være	et	forsøg	på	at	nå	den	almindelige	dansker	i	øjenhøjde	

og	tæt	på	borgeren.	Det	er	samtidig	også	en	del	af	det	journalistiske	værktøj		nyhedskri-

terierne,	herunder	identifikation.	Identifikation	kan	godt	sidestilles	med	begrebet	identi-

tet.	En	mere	europæisk	journalistik,	vil	ikke	i	som	i	denne	undersøgelser	viser,	tage	ud-

gangspunkt	i	det	nationale,	hvad	enten	der	en	entydig	national	vinkel	eller	en	europæ-

isk-national	vinkel.	Indstillingen	i	en	europæiseret	journalistik	vil	være	”EU	er	også	os”.	

Journalistikken	vil	dermed	se	på,	hvordan	EU	kan	gavne	alle	europæere	og	også	tillægge	

nationalstaten	og	dets	borgere	ansvaret	for	udviklingen	i	EU.		
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7.	Konklusion	

Resultaterne	fra	indholdsanalysen	viser,	at	et	flertal,	180	artikler,	af	de	i	alt	376	analyse-

rede	artikler	er	fremstillet	med	en	neutral	vinkel.	117	har	en	negativ	vinkel	overfor	EU	

mens	74	har	en	positiv	vinkel.	Overvægten	af	artikler,	der	er	fremstillet	neutralt	er	godt	

set	i	et	demokratisk,	da	medierne	i	disse	artikler	forholder	sig	kritisk	med	opvejende	ar-

gumenter.		

Der	er	en	altovervejende	tendens	til,		at	de	analyserede	artikler	fremstilles	ud	fra	en	na-

tional	eller	en	europæisk-national	vinkel	–	113	og	129	artikler	op	mod		109	med	en	ren	

europæisk	vinkel.		

Analysen	af	de	enkelte	 temaer	 for	debatten	 i	den	 to-ugers	periode	op	 til	Europaparla-

mentsvalget	i	2014	viser	stor	forskel	i	fremstillingen.		

Økonomi	og	finans,	udenrigs-	og	international	politik	og	klima,	miljø,	energi	og	landbrug	

bliver	i	overvejende	grad	fremstillet	neutral	og	også	med	en	europæisk	eller	europæisk-

national.	Dette	skyldes,	at	der	i	ved	disser	temaer	ikke	er	knyttet	særligt	til	den	danske	

identitet.		

Derimod	 er	 beskæftigelses	 og	 arbejdsmarkedspolitik	 mere	 i	 et	 national	 fokus.	 Dette	

knyttes	 til	 den	 danske	 socialpolitiske	model,	den	 socialdemokratiske	model,	 	 hvor	 vel-

færdstaten	er	universel	og	retten	til	velfærdsgoderne	er	til	den	danske	befolkning,	der	

gennem	skatten	har	bidraget	til	samfundet.	Det	begrunder	Dieter	Grimm	med	den	histo-

riske	og	kulturelle	baggrund,	der	er	 i	den	danske	nationalstat.	Mette	Jolly	pointerer	på	

den	baggrund	vigtigheden	af,	 at	 visse	politiske	områder	håndteres	nationalt.	Debatten	

om	velfærdsturisme	er	et	godt	eksempel	på	at	øget	politisk	integration,	 i	dette	tilfælde	

ret	til	dagpenge	og	børnecheck	i	Danmark,	ikke	bliver	positivt	modtaget	i	befolkningen.	

Fælles	for	alle	temaer	er	det,	at	der	i	artikler	er	en	vis	form	for	skepsis,	når	det	drejer	sig	

om	 afgørelser	 ved	 EU-domstolen.	 Det	 skyldes	 dels,	 at	 EU-domstolen	 har	 forrang	 over	

den	nationale	Domstol,	men	det	 skyldes	også	den	demokratiske	 styreform	 i	Danmark,	

der	kaldes	flertalsdemokrati.	Her	gælder	det	at	parlamentet,	 i	Danmark	Folketinget,	er	

den	største	magtinstans	i	Danmark	–	det	siges	”ingen	over	eller	ved	siden	af		Folketinget.	

Heller	ikke	domstolen.	Derfor	strider	det	mod	den	danske	demokratitradition,	når	dan-

ske	love	kan	blive	efterprøvet	og	undermineret	ved	EU-Domstolen	og	når	den	samtidig	

kan	være	retskabende.		Der	findes	ikke	nogen	fælles	europæisk	identitet	i	Europa,	men	

kan	dannes	over	 længere	sig,	hvis	det	gennem	kulturelt	 fællesskab	opstår	 sammenhø-
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righed	mellem	de	europæiske	folk.	Dette	kan	ske	gennem	øget	offentlig	debat,	hvor	me-

dierne	har	en	central	rolle	i	at	formidler	emner	om	EU,	så	befolkningen	herigennem	kan	

opnå	kulturel	forståelse	for	de	forskellige	kulturer	i	Europa.		
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