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Abstract  

This paper examines the Danish media's news coverage of Greenland during the Greenlandic 

general election in April 2021. The purposes of this examination are to investigate how the Danish 

public service provider, DR, and the tabloid newspapers, B.T. and Ekstra Bladet, frame Greenland, 

and to what extent the type of media as well as the shared colonial past influence the framing.  

 

This project concludes that the primary frame of Greenland is neutral. Additionally, stereotypical 

notions of Greenland as an underdeveloped country, the Greenlanders as socially vulnerable, 

childish, alienated or at one with nature have been exemplified in most of the frames. This is 

explored through the theoretical standpoint of postcolonial studies, drawing upon Edward Said’s 

orientalism, eskimo-orientalism introduced by Anne Fienup-Riordan and expanded by Lars 

Jensen and Kirsten Thisted as well as dependency theory.  

 

By including Colin Sparks’ and Marco T. Bastos’ theory on tabloid and theory on public service-

medias, the meaning of the media type has been discussed in terms of the identified differences 

between the framing of Greenland. It has been pointed out that the type of media can influence 

the framing although the colonial past also plays a significant role.  

 

Finally, this paper argues that the Danish media coverage is still continuing to maintain an 

unequal power relationship between the former colony, Greenland, and the colonizer, Denmark, 

through the stories told in the media. Therefore, it has been suggested that through the use of 

Greenlandic sources, it can be possible to change these stereotypical stories and thereby the 

unequal power relationship.  
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Indledning  

Grønland har i de seneste år fået en større global bevågenhed og interesse fra verdens lande.  For 

med den smeltende indlandsis bliver det muligt at etablere nye handelsruter, og med den 

Grønlandske undergrund, der er rig på sjældne metaller, som kan være et vigtigt skridt i retningen 

af en global, bæredygtig og grøn omstilling, er Grønland blevet en interessant samarbejdspartner 

på den globale politiske scene (Ildor, 2021). 

 

At Grønland er blevet en vigtig spiller i et globalt perspektiv, så vi sidste år, da USA’s 

forhenværende præsident, Donald Trump, bekræftede, at USA var interesseret i at købe Grønland 

(Kielgast, 2019). Det satte med ét gang i debatten omkring Rigsfællesskabet og forholdet mellem 

Danmark og Grønland, som er præget af en fælles kolonifortid. I 2009 fik Grønland selvstyre, og 

dermed blev det grønlandske folk for første gang officielt anerkendt som et selvstændigt folk 

(Rostgaard og Schou, 2010: 37). Spørgsmålet er, om selvstyreloven markerede den endegyldige 

afslutning på den koloniale fortid, eller om forestillingen om Grønland som en koloni lever videre 

i de danske fortællinger om Grønland. 

 

En oplagt indgangsvinkel til at undersøge de danske fortællinger om Grønland er gennem de 

danske nyhedsmedier. Medierne kan nemlig have stor indflydelse på, hvordan den danske 

befolkning opfatter et givent emne, i måden det beskrives på (Overholser og Jamieson, 2005: 156). 

Derfor vil en undersøgelse af danske mediers nyhedsdækning af Grønland give et indblik i, hvilke 

fortællinger om Grønland danskerne bliver præsenteret for. 

 

De danske mediers nyhedsdækning af Grønland var netop på dagsordenen i forbindelse med det 

grønlandske landstingsvalg, da TV 2-programmet Presselogen løb af stablen den 11. april 2021. I 

udsendelsen: “TV 2 bragte kritisk artikel om politisk leder uden dokumentation” blev blandt andet 

TV 2’s nyhedsdækning af Grønland diskuteret, efter mediet havde offentliggjort en kritisk artikel 

om den nyvalgte grønlandske landsstyreformand, Múte B. Egede, uden dokumentation.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?Zsh4Bn
https://www.zotero.org/google-docs/?wN1jdX
https://www.zotero.org/google-docs/?76zrjI
https://www.zotero.org/google-docs/?76zrjI
https://www.zotero.org/google-docs/?76zrjI
https://www.zotero.org/google-docs/?76zrjI
https://www.zotero.org/google-docs/?76zrjI
https://www.zotero.org/google-docs/?76zrjI
https://www.zotero.org/google-docs/?76zrjI
https://www.zotero.org/google-docs/?RpJLgR
https://www.zotero.org/google-docs/?RpJLgR
https://www.zotero.org/google-docs/?RpJLgR
https://www.zotero.org/google-docs/?RpJLgR
https://www.zotero.org/google-docs/?RpJLgR
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“I starten af valgkampen gik danske journalister rundt og rev sig i håret oppe i Nuuk, fordi de ikke 

kunne levere den historie, som de var blevet bedt om: Konflikt og selvstændighed, som borgerne 

(i Grønland, red.) ikke er interesseret i” (TV 2, 2021). 

 

Sådan udfolder tidligere formand for Foreningen Rigsfællesskabet, Nauja Lynge, sin kritik af den 

måde, danske medier dækker Grønland på. Hun mener, at særligt public service-stationerne har en 

forpligtelse til at dække Grønland mere end blot under en “sensationslysten” valgperiode. Hun 

efterlyser desuden “de grønlandske stemmer” i debatten (TV 2, 2021). Med Nauja Lynges kritik 

træder vi ind i én af de mange journalistiske problemstillinger, der knytter sig til nyhedsdækningen 

af Grønland. 

 

Louise Schou Drivsholm har i sit speciale “Inatsisartut: En undersøgelse af tre danske dagblades 

nyhedsdækning af Grønlands landstingsvalg i 2018” (2019) undersøgt, hvordan og med hvilke 

frames Jyllandsposten, Berlingske og Politiken har dækket de sidste syv landstingsvalg i Grønland. 

En af specialets hovedkonklusioner er, at dagbladenes mest fremtrædende frame fremstiller 

Grønlands ønske om selvstændighed som urealistisk, fordi grønlænderne har for mange 

udfordringer, der er selvforskyldte (Drivsholm, 2019).  

 

Specialet undersøger dog ikke, hvilken framing der gør sig gældende for public service-medier 

eller tabloidmedier, hvorfor vi fandt netop dét interessant at belyse. Vi har valgt at tage 

udgangspunkt i DR, B.T. og Ekstrabladet, idet DR er det største public service-medie, 

(Kulturministeriet, 2021) samt B.T. og Ekstra Bladet er de største tabloidaviser (Kantar Gallup, 

2021: 3). Medierne fylder dermed meget i det danske medielandskab, hvorfor det er relevant at 

undersøge, hvilke fortællinger om Grønland medierne fremstiller, og hvilken rolle medietyperne 

kan spille i den forbindelse. 

Problemformulering 

Hvordan framer DR, B.T. og Ekstra Bladet Grønland i deres nyhedsdækning under det 

grønlandske landstingsvalg 2021, og hvilken betydning kan medietyperne og den koloniale fortid 

have for fremstillingen af Grønland? 

https://www.zotero.org/google-docs/?1Ji8nW
https://www.zotero.org/google-docs/?sZe8AP
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Metode 

I følgende afsnit redegør vi for vores metodiske overvejelser i projektet. Først præsenterer vi 

projektets metodiske opbygning, hvorefter vores udvælgelseskriterier, valg af medier og periode, 

vil blive udfoldet. Vores analysestrategi bliver efterfølgende præsenteret og rundet af med en 

selvkritisk metodisk refleksion.  

Metodisk opbygning 

Overordnet kan man i forskning arbejde med kvantitative og kvalitative metoder. Hvor man med 

kvantitative metoder ofte går statistisk til værks og benytter sig af større mængder tekst eller data, 

der er forbundet med tal, fokuserer kvalitative metoder oftest på mere dybdegående elementer som 

sproglig tekstanalyse (Bryman, 2016: 401). Samlet set kan man sige, at kvantitativ metode har en 

lav grad af fortolkning men en høj generalisérbarhed (Ibid.). Omvendt har kvalitative metoder en 

høj grad af fortolkning men en lav generalisérbarhed. Imidlertid kan det være en metodisk styrke, 

hvis metoderne kombineres: “The realist framework is of special interest in a convergence 

perspective (...) a realist strategy thus proposes to take advantage of several methodologies in order 

to document various aspects of mediated communication” (Hansen og Machin, 2013: 7). Jensen 

mener med andre ord, at man får det mest realistiske billede af et fænomen, hvis man belyser det 

fra både  en kvantitativ og en kvalitativ vinkel.  

 

Lektor i sociologi Morten Frederiksen påpeger, at en kombination af kvantitative og kvalitative 

metoder sikrer en mere sikker viden med øget reliabilitet og validitet, fordi metoderne dækker over 

hinandens svagheder (Frederiksen, 2015: 201). 

 

Den kvalitative tilgang er vores primære metode, da vi her fremanalyserer og fortolker de frames, 

vi finder på tværs af artikler fra den udvalgte periode. Vi anvender derimod den kvantitative 

metode ved at lave en statistisk optælling af, hvor hyppigt eksempler på hvert frame forekommer 

i artiklerne. Det er for både illustrativt at understøtte vores analysefund men også for senere at 

kunne diskutere medietypernes fremstilling af Grønland. 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?fG5VIW
https://www.zotero.org/google-docs/?fG5VIW
https://www.zotero.org/google-docs/?fG5VIW
https://www.zotero.org/google-docs/?8qYvPe
https://www.zotero.org/google-docs/?8qYvPe
https://www.zotero.org/google-docs/?8qYvPe
https://www.zotero.org/google-docs/?CgsMeq
https://www.zotero.org/google-docs/?CgsMeq
https://www.zotero.org/google-docs/?CgsMeq
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Udvælgelseskriterier for medier og empiri 

Vi vil i det følgende afsnit kort redegøre for udvælgelsen af de medier, vi undersøger, og 

begrundelsen herfor. Ydermere vil vi udfolde vores emne og fremsøgningsmetode for den empiri, 

vi benytter.  

 

Valg af medier 

Som kort beskrevet tidligere, finder vi det interessant at undersøge public service- og 

tabloidpressens framing af Grønland, eftersom de udgør en stor del af det danske mediebillede. 

 

Vi har valgt at undersøge DR frem for TV 2, fordi DR er den største udbyder af public service på 

det danske mediemarked (Kulturministeriet, 2021). At inddrage TV 2 ville give en så stor mængde 

empiri, at det ville være på bekostning af den kvalitative del af analysen, som vi har valgt at 

prioritere. 

 

B.T. og Ekstra Bladet har vi valgt, fordi de udgør den danske tabloidpresse. Vi har i analysen slået 

empirien fra tabloidaviserne sammen, fordi de både form- og indholdsmæssigt ligner hinanden, 

selvom de ideologisk er forskellige (Søllinge, 2016). Det har vi gjort for at kunne sige noget mere 

generelt om den tabloide medietype og dennes nyhedsdækning af Grønland.  

 

Tilsammen repræsenterer de forskellige medietyper forskellige journalistiske tilgange til at 

udvælge, vinkle og dække nyheder. En del af projektet ønsker derfor også at diskutere 

medietypernes betydning for måden at frame Grønland på. Medietyperne vil vi redegøre for i 

teoriafsnittet (se side 20). 

Valg af periode 

Perioden for vores udvalgte empiri er det grønlandske landstingsvalg 2021, og vi ser på, hvordan 

Grønland bliver blevet dækket af B.T. og Ekstra Bladet samt DR. Vi har valgt at fokusere på det 

grønlandske landstingsvalg, da det har vist sig, at nyhedsdækningen af Grønland i de danske 

medier er størst omkring valget, hvilket nedenstående figur viser. 

https://www.zotero.org/google-docs/?UEcBDJ
https://www.zotero.org/google-docs/?CLfvic
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Figur 1: Udviklingen af publicerede artikler skrevet af DR, B.T. og Ekstra Bladet om Grønland i det seneste år. 

Konstrueret på baggrund af egen optælling fra Infomedia.  

 

Spørgsmålet er, i hvilket omfang mediernes nyhedsdækning af Grønland under valget er 

repræsentativ for den generelle dækning af Grønland (Brinkmann og Tanggaard, 2015). Vi er 

opmærksomme på, at vi risikerer en vis form for uregelmæssigheder som eksempelvis et stort 

fokus på interne politiske stridigheder eller valgkampsretorik. Alligevel har vi valgt netop det 

grønlandske valg som tidsperiode, fordi artikler om Grønland er størst i denne periode. Samtidig 

sikrer vi os, at medierne skriver om det samme, hvilket gør det lettere at undersøge og 

sammenligne, hvilken betydning medietypen har for framingen. 

Et afgrænset tidsrum for de specifikke medier, vi har valgt at undersøge, vil øge validiteten af 

materialet til analysen, fordi vi eksempelvis ikke selektivt udvælger et mindre udsnit af artikler, 

men derimod alt hvad mediernes læsere kan blive eksponeret for i denne periode. 

 

Søgning på infomedia og udvælgelse af artikler 

I udvælgelsen af vores empiri har vi valgt at benytte os af mediedatabasen Infomedia til at 

lokalisere de artikler, der handler om det grønlandske valg. Det har vi gjort ved at bruge 

søgeordene: Grønl* og V*lg*. Denne søgning udelukker alle artikler, der ikke har med valget og 

Grønland at gøre, hvor trunkeringerne (*) angiver alternative endelser som eksempelvis 

“grønlænderne”, så udvalget af relevante artikler er størst muligt.  

https://www.zotero.org/google-docs/?6nOH7I
https://www.zotero.org/google-docs/?6nOH7I
https://www.zotero.org/google-docs/?6nOH7I
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På den måde sikre vi os, at valgperioden udgør et fælles sammenligningsgrundlag forud for vores 

undersøgelse, samtidig med at vi får frasorteret artikler om eksempelvis debatten af Eskimo-isen i 

sommeren 2020 (Clante, 2020). Selvom dette emne kunne have relevans i forbindelse med en 

reproducering af postkoloniale fortællinger, mener vi ikke, at den er repræsentativ for mediernes 

generelle nyhedsdækning af Grønland. 

 

Eftersom vi undersøger framingen af Grønland under valgperioden, har vi bestemt, at vores 

udvælgelse af artikler skulle løbe fra valgets udskrivelse den 17. februar 2021 frem til den 20. april 

samme år, som er to uger efter valget den 6. april - altså en periode på lige over 2 måneder. Vi 

tæller de to uger efter valget med, fordi der stadig bliver skrevet om valget, hvorfor valgdækningen 

må forventes at være størst lige op til, under og efter et valg.  

 

I søgningen på Grønl* og V*lg* fra den 17. februar til den 20. april har vi fundet frem til 154 

artikler, som fordelte sig som følgende: 

 

DR: 62 

B.T.: 58 

Ekstra Bladet: 34 

 

Vi har valgt at undersøge nyhedsdækningen af Grønland, fordi nyhedsartikler i sin 

organiseringsstruktur er en etableret og stringent genre (Handgaard et al, 2013: 43), hvilket gør det 

langt nemmere at undersøge forskelligheder i framingen. 

 

Vi har fravalgt holdningsstof som kronik og debatindlæg, fordi vi er interesseret i mediernes egen 

framing af Grønland og ikke skribentens egne holdninger. Vi er klar over, at holdningsstof kan 

være med til at understøtte mediernes framing, men det ligger uden for vores interesseområde.  Det 

skal i den forbindelse pointeres, at nyheds- og baggrundsartikler var mest fremtrædende, og at 

holdningsstof kun udgjorde tre artikler, da vi gennemgik artikel-søgningen. Eftersom vi fokuserer 

på nyhedsartikler, har vi også valgt at frasortere eksempelvis DR’s podcast Genstart om det 

https://www.zotero.org/google-docs/?t64Erj
https://www.zotero.org/google-docs/?SIHrwW
https://www.zotero.org/google-docs/?SIHrwW
https://www.zotero.org/google-docs/?SIHrwW
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grønlandske valg og andre ikke-skriftlige medieproduktioner. Det er et bevidst valg, fordi det 

rykker på sammenligningsgrundlaget medietyperne imellem.  

 

Det var et tvivlsspørgsmål, hvorvidt vi skulle inddrage Ritzau-artikler fra B.T. og Ekstra Bladets 

“Seneste Nyt”-artikler fra DR, eftersom Ritzau-artiklerne ikke er produceret af hhv. B.T. og Ekstra 

Bladets egne journalister, og DR’s “Seneste Nyt” i sin grundform er korte og nøgterne 

nyhedsopdateringer. 15 ud af 37 DR-artikler var “Seneste Nyt”, og 49 ud af 57 artikler fra 

tabloidaviserne var Ritzau-artikler. Vi valgte at inddrage dem i vores empiri, da de ligeledes er en 

del af, hvad læserne bliver eksponeret for, og det samlede billede, der tegnes af Grønland i de 

udvalgte mediers nyhedsdækning. Det gør vi, eftersom framingteorien, der senere vil blive 

redegjort for (se side 24), påpeger, at alle tekster indeholder frames (Entman, 2015: 118). Vi 

medgiver også, at billeder kan være med til at opbygge eller understrege en bestemt frame, men 

det har vi fravalgt, eftersom vi i projekt anlægger et nærsprogligt udgangspunkt.  

 

Vi har endvidere skimmet Infomedia-søgningen, så artikler uden relevans for det grønlandske 

landstingsvalg er fravalgt. Det giver os det endelige overblik over vores empiri, som består af 94 

artikler, der fordeler sig således: 

 

DR: 37 

B.T.: 44 

Ekstra Bladet: 13 

 

Eftersom vi anser B.T. og Ekstra Bladet som samme medietype, har vi samlet set 37 artikler fra 

public service-mediet, DR, og 57 artikler fra tabloidaviserne, B.T. og Ekstra Bladet. Selvom vi 

ikke har samme mængde artikler fra hver medietype, mener vi ikke, at det udgør et metodisk 

problem. Tværtimod er det et virkelighedsbillede af, hvor mange artikler hvert medie har publiceret 

om det grønlandske landstingsvalg 2021, hvorfor vores undersøgelse også må afspejle hele 

læserens eksponering.  
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Analysestrategi  

Det er karakteristisk for vores framinganalyse, at vi skiftende har brugt både en deduktiv og 

induktiv tilgang til den analyserede empiri, således at den induktive og deduktive tilgang er i 

konstant vekselvirkning (Bryman, 2016: 21).  

 

I vores analyse har vi fundet frem til de syv frames, der er oplistet nederst i afsnittet. Vores 

fremgangsmåde til at finde de syv frames er forløbet i tre trin.  

 

I det første trin uddelte vi alle artiklerne ligeligt blandt gruppens fem medlemmer. Individuelt fik 

hvert gruppemedlem til opgave at kode (Brinkmann og Tanggaard, 2015: 246), hvilke frames de 

fandt de fandt flest eksempler på. Helt konkret klassificerede vi i denne proces vores empiri i 

mindre, relevante tekstbidder for på den måde at overskueliggøre empirien, og navngive dem ud 

fra, hvilke frames vi så på tværs af artiklerne. En af ulemperne ved kodningsprocessen er, at 

materialet kan fremstå opdelt og på den måde uden den kontekstuelle sammenhæng. Det kan 

medføre, at man mister en del af den oprindelige betydning. For at modvirke det valgte vi under 

det andet trin at genlæse artiklerne samt udveksle dem med hinanden. Derudover gav 

kodningsprocessen af vores materiale muligheden for senere at sammenligne vores empiri.  

 

I denne proces gør vi brug af en induktiv tilgang (Bryman, 2016: 21), fordi det gør det muligt for 

os at lade empirien være udgangspunkt for vores teorivalg. Derved undgår vi på den ene side at 

vælge frames ud fra fastlåste teoretiske perspektiver, mens vi på den anden side lader empirien 

åbne op for teoretiske pointer senere hen.  

 

Andet trin beror på en form for interkodning (Bryman, 2016: 157), hvor vi byttede artiklerne 

mellem gruppemedlemmerne, for at sikre at vi alle havde den grundlæggende samme forståelse 

for de koder, vi bruger til at analysere empirien. Ved efterfølgende at rotere artikler mellem os 

agerede vi garanter for hinanden, så vi var sikre på, at vi havde den samme forståelse af de frames, 

vi fandt på tværs artiklerne. Vi har dermed benyttet interkodning til at øge undersøgelsens 

reliabilitet. 
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I tredje trin benytter vi os af en deduktiv tilgang (Bryman, 2016: 21), hvor vi med vores udvalgte 

teorier forsøger at specificere beskrivelsen af framenes karakteristika. Nu er teorien dermed 

udgangspunkt for en analyse af empirien. Således fandt vi frem til syv forskellige frames på tværs 

af artiklerne. 

  

Undervejs i undersøgelsen har vi bevæget os, i hvad der minder om en hermeneutisk cirkel (Juul, 

2012a: 111), hvor vi løbende har tilpasset frame-definitionen i takt med, at analysearbejdet skred 

frem ved skiftende at kigge på delene og helheden. Det har betydet, at i de tilfælde, hvor nye 

iagttagelser er blevet identificeret, har vi redefineret framene, så de fremstår så nøjagtigt som 

muligt.  

 

En ulempe ved denne metode er, at nogle frames kan fremstå meget specifikke i deres definition, 

mens andre fremstår bredere. På den måde kan det være svært at afgøre, hvornår dele af artikler er 

eksempler på en bestemt frame, eller om framens definition skal udvides yderligere.  

På trods af det mener vi, at en sådan metodisk tilgang giver det mest retvisende billede af mediernes 

framing af Grønland.  

 

I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at  vi i vores kodning af framene ikke nødvendigvis kun 

har kategoriseret en artikel under én frame. Det skyldes, at frames kan gå på tværs af artikler, 

hvorfor det ville være upræcist at inddele det på den måde. I og med at fortællinger om Grønland 

kan konstrueres over flere artikler, vælger vi i analysen at trække forskellige sproglige elementer 

ud fra hver artikel for samlet at beskrive en frame. Ulempen ved dette metodiske valg er, at vi 

risikerer at miste blik for en vis kontekst, fordi vi udvælger specifikke citater. Vi mener dog, at 

framingen bliver mere retvisende, og det bliver nemmere for os at sige noget generelt om 

mediedækningen. Derfor har vi i analysen (se side 33) af samme årsag valgt at præsentere sproglige 

eksempler på tværs af artiklerne. Vi kunne ud fra et formidlingsmæssigt hensyn i analysen have 

inddraget én eksemplarisk artikel for hvert frame, men det mener vi ikke belyser den kompleksitet, 

der ligger i framingen af Grønland. 

 

De syv frames, vi identificerede, er som følger: 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?VxhnAd
https://www.zotero.org/google-docs/?VxhnAd
https://www.zotero.org/google-docs/?VxhnAd
https://www.zotero.org/google-docs/?VxhnAd
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Frame 1: ‘Drømmen om selvstændighed’ er karakteriseret ved, at mange grønlændere, og særligt 

de politiske partier, ønsker selvstændighed for landet. 

Frame 2: ‘Det splittede land’ er karakteriseret ved, at den grønlandske befolkning  bliver beskrevet 

som skarpt opdelt i to fløje. Framen er karakteriseret ved, at den ene fløj vil bevare det 

traditionsrige Grønland, mens den anden fløj ønsker et mere moderne Grønland. 

Frame 3: ‘De sociale problemer’ er karakteriseret ved, at Grønland er et land med store sociale 

problemer. Både socialt og økonomisk er der en stor ulighed på spil blandt den grønlandske 

befolkning.  

Frame 4: ‘Det kultur- og naturrige land’ er karakteriseret ved Grønland som et uberørt, naturskønt 

land med en oprindelig kultur, der er grund til aktivt at bevare med henblik på de fremtidige 

generationer. 

Frame 5: ‘Den internationale brik’ er karakteriseret ved, at Grønland bliver skrevet frem som en 

brik i et internationalt spil om verdens ressourcer og stormagters positionering i forhold til 

hinanden. 

Frame 6: ‘Det uselvstændige barn’ er karakteriseret ved beskrivelserne af Grønland som et barn, 

der ønsker selvstændighed, hvor Danmark er det hjælpende og mere udviklede moderland.  

Frame 7: ‘Neutral’ er karakteriseret ved, at det ikke har været muligt for os at fremanalysere en 

bestemt framing af Grønland. Grønland bliver således ikke tilskrevet bestemte værdier eller 

egenskaber. 

 

Konstruering af kodningsmanual 

Vi har udarbejdet en kodningsmanual (Bryman, 2016: 245), der giver en oversigt over den måde, 

vi har analyseret og kodet artiklerne på. Den fulde kodning af artiklerne af DR-artiklerne findes i 

Bilag 1, mens Bilag 2 indeholder kodningen af B.T og Ekstra Bladets artikler, hvor det også er 

muligt at finde data om kilder og mineprojektet ved Kvanefjeld.   
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Vores kodningsskema består af to typer koder: definitioner på frames og nogle kategorier med 

baggrundsinformationer, der eksempelvis fortæller noget om de kilder, der bliver brugt i artiklerne. 

Variabler som kildetyper og kilders/journalistens placering er medregnet, fordi vi i diskussionen 

ønsker at belyse om brugen af kilder har en betydning for medietypernes framing af Grønland.  

 

I begyndelsen af analysearbejdet, da vi havde lavet første udkast til kodningsmanualen, lavede vi 

en pilotkodning (Hansen og Machin, 2013: 109), hvor vi først afprøvede definitionerne på et 

mindre udpluk af artiklerne. Det gav os mulighed for at justere definitionen, hvis kategorien var 

uklart eller upræcist defineret. Dermed forstærker vi analysens validitet - gyldigheden af 

undersøgelsens konklusioner -  og reliabilitet - målingens nøjagtighed eller konsistens.  

 

Et eksempel på en variabel-definition, vi har måtte justere undervejs, er Frame 4: ‘Det kultur- og 

naturrige land’. Oprindeligt hed framen “det kulturelle land”, men undervejs i pilotkodningen 

fremanalyserede vi, at både kulturen og naturen indgik i en stor del af  artiklerne. Derfor valgte vi 

at kalde denne frame “Det kultur- og naturrige land”. 

 

I kodningsskemaet har vi defineret en kategori til henholdsvis grønlandske og danske kilder under 

navnene ‘danske kildetyper’ og ‘grønlandske kildetyper’. Vi har i definitionen på en dansk kilde 

tilføjet følgende: “Hvis kilden udtaler sig på vegne af en dansk institution eller arbejdsplads, og 

taler ud fra et dansk ‘indefra’ perspektiv, er de en dansk kilde“. Samme definition gør sig gældende 

for de grønlandske kilder.  

 

Det er med henblik på en senere diskussion, at vi har valgt at undersøge mediernes brug af kilder. 

Kildebrugen kan nemlig være med til at understøtte pointer fra framinganalysen og samtidig være 

med til at give blik for medietypernes forskelle. Derudover har vi valgt at undersøge, hvor bærende 

mineprojektet i Kvanefjeld er for at belyse tabloidmediernes sensationslyst og konfliktsøgen.  

 

Vigtigt at bemærke omkring kilderne er, at vi betragter kildernes udtalelser som en del af 

medietypernes samlede nyhedsdækning af Grønland. Det skyldes, at udtalelserne ifølge sociologen 

Gaye Tuchman i lige så høj grad som resten af artiklen kan siges at afspejle journalisternes eget 

livssyn (Tuchman, 1972: 668).  

https://www.zotero.org/google-docs/?Wo0AQ1
https://www.zotero.org/google-docs/?Wo0AQ1
https://www.zotero.org/google-docs/?Wo0AQ1
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Kategori og 

variabler 

Beskrivelse 

1. Artiklens rubrik Angiver artiklens rubrik. 

2. Udgivelsesdato Angiver hvornår artiklen blev udgivet. 

3. Medie Angiver mediet, artiklen blev bragt i. 

4. Frame 1: Drømmen 

om selvstændighed 

Drømmen om selvstændighed er karakteriseret ved, at mange 

grønlændere, og særligt de politiske partier, ønsker 

selvstændighed for landet. 

5. Frame 2: Det 

splittede land 

Det splittede land er karakteriseret ved, at den grønlandske 

befolkning  bliver beskrevet som skarpt opdelt i to fløje. 

Framen er karakteriseret ved, at den ene fløj vil bevare det 

traditionsrige Grønland, mens den anden fløj ønsker et mere 

moderne Grønland. 

6. Frame 3: De sociale 

problemer 

De sociale problemer er karakteriseret ved, at Grønland er et 

land med store sociale problemer. Både socialt og økonomisk 

er der en stor ulighed på spil blandt den grønlandske 

befolkning.  

7. Frame 4: Det 

kultur- og naturrige 

land 

Det kultur- og naturrige land er karakteriseret ved Grønland 

som et uberørt, naturskønt land med en oprindelig kultur, der er 

grund til aktivt at bevare med henblik på de fremtidige 

generationer. 
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8. Frame 5: Den 

internationale brik 

Den internationale brik er karakteriseret ved, at Grønland bliver 

skrevet frem som en brik i et internationalt spil om verdens 

ressourcer og stormagters positionering i forhold til hinanden. 

9. Frame 6: Det 

uselvstændige barn 

Det uselvstændige barn er karakteriseret ved beskrivelserne af 

Grønland som et barn, der ønsker selvstændighed, hvor 

Danmark er det hjælpende og mere udviklede moderland.  

10. Frame 7: Neutral Neutralt frame er karakteriseret ved, at der ikke er muligt for os 

at fremanalysere en bestemt framing af Grønland. Grønland 

bliver således ikke tilskrevet bestemte værdier eller egenskaber. 

11. Journalistens 

geografiske placering 

Angiver om det fremgår tydeligt, at journalisten er til stede i 

Grønland eller Danmark, f.eks. reportageelementer. 

12. Kilders 

geografiske placering 

Angiver om kilden overvejende er i Grønland eller i Danmark. 

13. Danske kildetyper Angiver om de danske kilder i en artikel er erfarings-, parts-, 

eller ekspertkilde. Det noteres også, hvis der slet ikke er nogle 

kilder. Hvis kilden udtaler sig på vegne af en dansk institution 

eller arbejdsplads, og taler ud fra et dansk ‘indefra’ perspektiv, 

er de en dansk kilde. 
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14. Grønlandske 

kildetyper 

Angiver om de grønlandske kilder i en artikel er erfarings-, 

parts-, eller ekspertkilde. Det noteres også, hvis der slet ikke er 

nogle kilder. Hvis kilden udtaler sig på vegne af en grønlandsk 

institution eller det grønlandske folk, og taler ud fra et 

grønlandsk ‘indefra’ perspektiv, er de en grønlandsk kilde. 

15. Kvanefjeld er 

bærende 

Angiver om Kvanefjeld er 0) helt fraværende X) kun nævnt 

kort XX) Er en central del af en artikel XXX) Er vinklet på og 

er en central del af en artikel. 

 

 

Vi medgiver, at framing som teoretisk begreb ikke umiddelbart lægger op til en kvantificering, 

men det har vi gjort med henblik på at bruge det som et analyseredskab. I de tilfælde, hvor vi har 

fundet et sprogligt grundlag for en bestemt frame, har vi kategoriseret artiklen herunder. På den 

måde har vi ud fra analyseskemaerne (se Bilag 1 og 2) illustreret, i hvilke artikler vi finder sproglige 

eksempler på de forskellige frames. Ved at gøre det på denne måde får vi ikke mulighed for at 

fremanalysere dybden i framene, eller rettere hvor fremtrædende de er i artiklerne. Derimod kan 

vi fremanalysere, hvornår der er sprogligt grundlag for, at framene er til stede i artiklerne. Det vil 

fremgå i analyseskemaerne som ét X, hvortil de sproglige eksempler fra artiklerne er indskrevet i 

notefunktionen i øverste højre hjørne af cellen.  

 

Det giver os nu mulighed for i analysen at beskrive, hvilke frames vi har identificeret i mediernes 

nyhedsdækning af Grønland under landstingsvalget 2021. I forlængelse heraf vil vi undersøge, 

hvordan framene fordeler sig på B.T., Ekstra Bladets samt DR’s nyhedsdækning af Grønland for 

at belyse medietyperne mulige betydning for måden at frame Grønland og den grønlandske 

befolkning på. 
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Selvkritisk refleksion 

Før vi går videre til den teoretiske del af vores projekt, vil vi præsentere de selvkritiske 

refleksioner, vi gjorde os forud for det metodiske arbejde med at fremanalysere frames. I og med 

vi beskæftiger os med en tekstanalytisk tilgang, bevæger vi os i en hermeneutisk 

fortolkningsproces (Bryman, 2016: 26-27). Af den grund er det vigtigt at være opmærksom på 

vores egen subjektivitets betydning for undersøgelsens endelige resultat. Her trækker vi på den 

tyske filosof Martin Heidegger, der mener, at man aldrig kan forkaste sine fordomme og 

forforståelser, fordi mennesket er et fortolkende væsen (Juul, 2012b: 88). 

 

Som gruppe er vi kulturelt indlejret i det genstandsfelt, vi ønsker at undersøge. Det kan have 

konsekvenser i forhold til en bestemt bias eller skævvridning af projektets resultater (Brinkmann 

og Tanggaard, 2015:164).   

 

Fire af gruppens fem medlemmer er født og opvokset i Danmark, mens det femte medlem er vokset 

op i Grønland, men bor i Danmark nu. Vi er journaliststuderende på et dansk universitet, hvilket 

har givet os et stort kendskab til de danske medier. 

 

Eftersom vi inddrager et postkolonialt teoretisk perspektiv, er det vigtigt at være opmærksom på 

sympati og magtforhold. For at undgå en sådan normativ eller anden stillingtagen har vi nu italesat 

vores egen position som forskere. For en bevidstgørelse af ens egne forforståelser kan gøre det 

muligt at åbne op for andre resultater end forventet, hvilket er produktivt for erkendelsen (Ibid.).  

 

Det er vigtigt, at vi er bevidste om vores egen forskerposition. Som gruppe indgår vi nemlig i det 

samme forskerfællesskab qua vores uddannelsesinstitution, hvilket kan betyde, at vi mere eller 

mindre har samme videnshorisont. I og med, at vi har hentet en del af vores motivation i Louise 

Drivsholms speciale (2019), har vi forud for undersøgelsen en videnskabelig forforståelse af, 

hvilke frames om Grønland der tidligere er fundet eksempler på i de danske formiddagsaviser. Det 

kan have den konsekvens, ligesom med vores egne forforståelser, at vi risikerer at fremanalysere 

de pointer, vi ønsker at finde, og på den måde reproducere vores egen konklusion på forhånd.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?RKD1A9
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Vi medgiver, at det som forsker er svært (vel nærmest umuligt) at lægge sine forforståelser til side, 

men vores intention er, at vi med denne eksplicitering til dels er i stand til at sætte vores fordomme 

i parentes og på den måde åbne op for ny viden (Kvale og Brinkmann, 2009, i Brinkmann og 

Tanggaard, 2015:164).  

  

Teori 

I følgende afsnit præsenterer vi projektrapportens teoretiske grundlag. Først vil vi ud fra en 

mediemæssig kontekst beskrive medierne Ekstra Bladet og B.T samt DR, foruden at karakterisere 

hvilken medietyper de er. Det vil vi bruge til senere at diskutere, hvilken betydning medietyperne 

kan have for framingen af Grønland under landstingsvalget 2021. Dernæst vil vi gøre rede for 

Robert Entmans teori om framing som forståelsesramme til at begrunde, hvorfor mediernes 

fremstilling af et emne kan få indflydelse på den danske befolknings opfattelse. I forlængelse heraf 

vil vi inddrage det teoretiske framing-begreb som analytisk værktøj med udgangspunkt i George 

Lakoff. Dernæst vil vi præsentere projektets teoretiske postkoloniale perspektiv med fokus på 

eskimo-orientalismen, moderniserings-diskurs og afhængighedsteori.  

Medieteori 

I nedenstående afsnit vil vi redegøre for det medieteoretiske perspektiv, som vi vil inddrage i en 

senere diskussion af mediestypernes mulige betydning for framingen af Grønland. Vi vil starte 

med at præsentere vores udvalgte medier, Ekstra Bladet og B.T. samt DR, for dernæst at beskrive 

deres medietype.  

 

De 3 udvalgte medier 

I Danmark domineres nyhedsmedielandskabet af to typer af aktører: De offentligt ejede public 

service-selskaber og de private dagblade, herunder tabloidpressen, som er enten kommercielt ejede 

eller fondsejede (Ohlsson et al, 2021: 15). Af selvsamme grund har vi valgt, at omdrejningspunktet 

for vores analyse er nyhedsartikler publiceret af henholdsvis det største danske public service-

selskab, DR, og de største danske tabloidmedier, B.T. og Ekstra Bladet. I de følgende afsnit vil de 

https://www.zotero.org/google-docs/?nfK4Qe
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tre medier kort blive præsenteret, hvorefter der vil blive redegjort for de udvalgte medietyper; 

tabloidpressen og public-service medie. Afsnittene har til formål senere at blive inddraget i 

diskussionen omkring medietypernes betydning for framingen af Grønland.  

 

Ekstra Bladet og B.T.   

Tabloidmediet Ekstra Bladet blev grundlagt i 1904 (Søllinge, 2014), mens B.T. startede  i 1916 

(Søllinge, 2016). Formmæssigt og indholdsmæssigt minder de to medier om hinanden. Særligt 

sport og underholdningsstof er højt prioriteret hos de to medier, og artiklerne er skrevet i et 

uformelt, letlæseligt sprog, hvor især konflikter og sensation fylder meget (Den Store Danske, 

2016). Ekstra Bladet, der er ejet af Politiken-Fonden, er et selverklæret uafhængigt radikalt-

socialliberalt blad (JP/Politikens Hus, u.å.), mens B.T., der ejes af Berlingske Media, herunder Den 

Berlingske Fond, betegner sig selv som et frit og uafhængigt, borgerligt medie (Berlingske Media, 

u.å.). Index DK/Gallups seneste opgørelse af de landsdækkende dagblades læsertal viser, at B.T. i 

2020 havde gennemsnitligt 451.000 læsere om ugen, mens Ekstra Bladet i gennemsnit havde 

256.000 læsere om ugen (Kantar Gallup, 2021: 3). 

Tabloidpressen 

B.T. og Ekstra Bladets journalistik placerer sig inden for, hvad,der kan klassificeres som tabloide 

medier. Overordnet beskriver medieforskeren Colin Sparks i bogen Tabloid Tales: Debates over 

Media Standards (2000), at den tabloide presse afhænger af et lands pågældende journalistiske 

standarder og etik (Sparks, 2000). Sparks argumenterer endvidere for, at nyhedsjournalistik kan 

deles op i fem typer, baseret på hvilken position mediet indtager i medielandskabet. Ud fra Sparks 

forståelse, vurderer vi, at B.T. og Ekstra Bladet hører bedst under kategorien The Newsstand 

Tabloid Press (Sparks, 2000: 13). Kategorien dækker over en begrænset prioritering af det 

politiske, økonomiske og samfundsmæssige stof til fordel for mere underholdende emner som 

sport, underholdning, konflikt og sensationsstof, hvor vi vil fokusere på de to sidstnævnte i 

diskussionen. Det bærende fokus for The Newsstand Tabloid Press ligger i at afdække kendisser 

og almindelige menneskers privatliv, mens politiske processer og økonomiske perspektiver 

nedprioriteres (Sparks, 2020: 10).  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?V7vsd8
https://www.zotero.org/google-docs/?w29L3D
https://www.zotero.org/google-docs/?Qytomg
https://www.zotero.org/google-docs/?uykFZ3
https://www.zotero.org/google-docs/?uykFZ3
https://www.zotero.org/google-docs/?VJbcfa
https://www.zotero.org/google-docs/?vgNd61
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En yderligere karakterisering af de tabloide medier kan findes hos seniorlektor i medier og 

kommunikation Marco T. Bastos. I kapitlet “Digital Journalism and Tabloid Journalism” fra bogen 

The Routledge Companion to Digital Journalism Studies (2017) ser Bastos nærmere på, hvordan 

tabloidpressen adskiller sig fra de traditionelle nyhedsmedier. Han argumenterer for, at 

tabloidformatet kan anskues som et opgør med det, han definerer som seriøse nyheder, da 

tabloidpressen leverer flere brugerfokuserede nyheder. Det indbefatter, at den tabloide  

nyhedsdækning, i højere grad end det er tilfældet i de traditionelle nyhedsmedier, henvender sig til 

en bred læserskare ved at rette fokus mod sladderstof og populærkultur (Bastos, 2017: 217), 

ligesom det er tilfældet i Sparks definition.  

 

Bastos stiller sig overordnet kritisk over for tabloidpressens værdier og funktion. Han beskriver, 

hvordan dagblade stræber efter at levere hård nyhedsdækning med faktatjek, kvalificerede kilder 

og dybdegående research. På den anden banehalvdel befinder tabloidmedierne sig, der ofte bringer 

færre detaljer i deres artikler, og hvor indholdet i langt højere grad er styret af markedsføring, 

annoncer og økonomiske incitamenter (Bastos, 2017: 218).  

 

DR 

Danmarks nationale public service-selskab, DR, der er “landets eneste fuldt licensfinansierede og 

dermed brugerbetalte radio- og tv-station” (DR, u.å.), blev oprettet som en offentlig institution i 

1925 under navnet Statsradiofonien, men har siden 1996 heddet Danmarks Radio (DR) (Ibid.). DR 

beskriver deres strategi for, hvordan de vil løfte public service-opgaven frem mod 2025 med 

overskriften ”Sammen om det vigtige” og uddyber: 

  

”DR’s kerneopgave er at understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke 

fællesskaber i Danmark. Med strategien sætter DR en række ambitiøse mål for 

fremtiden og skruer op for ambitionerne inden for bl.a. nyheder, kultur samt børn og 

unge” (DR, u.å.). 

  

Hvad dette helt præcist indebærer af ansvar og forpligtelser fra DR’s side vil blive udfoldet i det 

kommende afsnit, hvor dele af public service-kontrakten for 2019-2023 vil blive præsenteret. 

https://www.zotero.org/google-docs/?BJvjTM
https://www.zotero.org/google-docs/?gQbGGW
https://www.zotero.org/google-docs/?ePKkw2
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DR’s forpligtelser 

Ifølge public service-kontrakten er DR “uafhængig af økonomiske, kommercielle og politiske 

interesser og udgør en uundværlig del af den demokratiske debat” (Kulturministeriet, 2019).  

  

Overordnet set består public service-aftalen af fire hovedpunkter (Ibid.): 

  

1.  DR skal styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund 

2.  DR skal samle og spejle Danmark 

3.  DR skal stimulere kultur og sprog 

4.  DR skal fremme viden og forståelse  

 

Det samlede formål med DR som public service-medie er i grove træk at bidrage til et demokratisk 

handledygtigt, kulturinteresseret, oplyst og samlet Danmark på tværs af hele landet og mindretal. 

Særligt punkt to i aftalen er interessant for os, da ét af underpunkterne er: “DR skal tilbyde en bred 

samfundsmæssig dækning og afspejle mangfoldigheden af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der 

er i de forskellige rigsdele” (Ibid.). Her fremgår det at DR som public service-medie har til opgave 

at spejle livet, kulturen og forskellige livsopfattelser i rigsdelene, herunder Grønland. Senere vil vi 

diskutere, hvorvidt dele af public service-kontrakten kan have betydning for deres nyhedsdækning 

af Grønland. 

 

Public service-medier 

For at belyse, hvad begrebet public service dækker over, tager vi udgangspunkt i lektor Per 

Mouritsens artikel ”Dansk public service og journalistikkens betingelser: Udviklinger, dilemmaer, 

visioner” (Mouritsen, 2006). 

  

Ifølge Mouritsen arbejder man på public service-medierne med to dimensioner, når de 

redaktionelle valg skal træffes. Den første dimension handler om en “bestemmelse af den offentlige 

interesse” (Mouritsen, 2006: 67). Her handler det om at definere, hvad der menes med ’public’. 

Skal man hos public service-medierne betragte den danske befolkning som en gruppe af 

individuelle, forskellige mennesker, der har en række fællestræk, eller skal man i højere grad 

https://www.zotero.org/google-docs/?qj8Bt8
https://www.zotero.org/google-docs/?t77Jt0
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betragte ’public’ som ét samlet folk? Under denne dimension stiller Mouritsen også spørgsmålet: 

Hvad er så i ’the publics’ interesse? Og skal man slet og ret følge disse interesser, eller skal public 

service-medierne hellere prøve at søge mod et idealistisk udgangspunkt for, hvad der er til folkets 

eget bedste (Ibid.)? Anden dimension lægger sig tæt op ad ovenstående og handler om forholdet 

mellem medieudbyder og publikum samt parternes indbyrdes roller og forpligtelser i relation til 

hinanden (Ibid.: 68). Altså den ’service’ som fx DR er udbydere af og den danske befolkning 

modtagere af.  

 

Framing 

Som analyseværktøj til at undersøge B.T. og Ekstra Bladet samt DR’s nyhedsdækning af Grønland 

anvender vi framingteori med udgangspunkt i George Lakoffs tre niveauer. Først vil vi dog kort 

redegøre for Robert Entmans teori om framing som forståelsesramme for den videre teoretiske 

gennemgang. 

 

Entmans teori er et forsøg på at samle framing til et samlet forskningsparadigme, da den i 

overvejende grad beskæftiger sig med framing på et niveau, der er vanskeligt at operationalisere 

på det sproglige plan i vores kvalitative analysedel. Af den grund kommer vi kun kort til at runde 

Entmans teoretiske hovedpunkter og vil i stedet gå mere i dybden med at redegøre for George 

Lakoff og hans teori om framing. Det skyldes, at denne teori er mere oplagt for os som konkret 

analyseværktøj, idet Lakoff også interesserer sig for hvilke konkrete sproglige fænomener, 

framingen i en tekst rummer. Det stemmer godt overens med dette projekts nærsproglige 

udgangspunkt.  

 

Framing ifølge Robert Entman  

Robert Mathew Entman er en anerkendt professor i medier og public affairs på George Washington 

University i USA. Entman er kendt for sit arbejde med framingbegrebet. Nærmere bestemt forsøger 

han at samle de forskellige forståelser, der hidtil havde været af framing og dermed argumenterer 

han for, at framing burde være et samlet forskningsparadigme frem for en fragmenteret disciplin, 
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der fandtes i forskellige udgaver på tværs af fagdicipliner. Det gjorde han i den videnskabelige 

artikel: “Framing: Towards Clarification of a fragmented paradigme” (1993). 

 

Helt grundlæggende handler framing ifølge Entman om at ’udvælge’ bestemte dele af 

virkeligheden og ’fremhæve’ andre (Entman, 2015: 116). Framing defineres som:  

 

“at udvælge nogle aspekter af erfaringsverdenen og fremhæve dem i en kommunikativ tekst 

på en sådan måde, at der anspores til en bestemt definition af problemet, fortolkning af 

årsager, moralsk evaluering og/eller anbefaling af (be)handling for det pågældende 

tilfælde” (Entman, 2015: 116). 

 

Når en frame i en tekst giver opmærksomhed til bestemte dele af vores virkelighed, indebærer det 

samtidig, at det leder opmærksomheden væk fra andre dele (Entman, 2015: 118). Entman 

understreger, at de fleste frames også er defineret af det, de udelukker, for “udelukkelsen af mulige 

definitioner af et problem og tilhørende forklaringer, vurderinger og anbefalinger kan være lige så 

kritiske for styringen af publikums forståelse, som inklusionen af sådanne kan være” (Entman, 

2015: 118).  Det skal desuden bemærkes, at de fire elementer kan variere fra frame til frame, og at 

ikke nødvendigvis alle elementerne bliver skrevet frem, hver gang den bestemte frame bliver brugt.   

 

Ifølge Entman optræder framing fire steder i kommunikationsprocessen; hos afsenderen, i teksten, 

hos modtageren og i kulturen (Ibid.), hvor vi vil beskæftige os med selve teksten. Framing har 

indflydelse på ”(...) hvorvidt et problem bemærkes, forstås og huskes af hovedparten af 

modtagerne, samt hvordan de evaluerer problemet og beslutter sig for at handle efterfølgende” 

(Entman, 2015: 118). Eksempelvis illustrerer Entman den pointe med, at hvis et glas frames som 

halvt fuldt, peger samfundsvidenskabelige studier på, at kun relativt få blandt publikum vil 

konkludere, at det er halvt tomt (Ibid.: 120). Framing handler derfor i sin kerne om, hvordan en 

kommunikerende tekst udøver magt, idet medier kan være med til at påvirke læserens 

virkelighedsforståelse (Entman, 2015: 116).   

 

Et forbehold, vi kan tage i forbindelse med Entmans framing-teori, er, at teorien er fra 1993. 

Konteksten for teoriens opståen er altså en anden end i dag. Entman kan ifølge professor Paul 

https://www.zotero.org/google-docs/?6WkiZz
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D’Angelo kritiseres for at fremlægge en ensrettet tilgang til framing (Paul D’Angelo, 2002), altså 

for at kortlægge framing som ét samlet paradigme. Argumentet er her, at en mere kompleks 

framing-tilgang vil være fordelagtigt, fordi flere paradigmer er til stede i forståelsen af framing 

(D’Angelo, 2002: 883).  

 

I dette projekt er vi særligt optaget af at undersøge, hvilke frames der forekommer i 

nyhedsdækningen af Grønland under landstingsvalget 2021 og vil derfor fokusere på at analysere 

sprogbrugen i udvalgte nyhedsartikler fra DR samt B.T. og Ekstra Bladet. 

Framing ifølge George Lakoff  

George Lakoff er professor i lingvistik på University of California i USA. Lakoff blev gjort særligt 

kendt i amerikansk kontekst med sit værk “Don’t Think of an Elephant” (2004), der undersøger, 

hvordan framing påvirker menneskers forståelsesunivers. 

 

Lakoff beskriver, at frames er en slags mentale strukturer, der definerer, hvordan vi opfatter den 

verden, vi lever i, og at disse strukturer “(...) shape the goals we seek, the plan we make, the way 

we act, and what counts as a good or bad outcome of our actions” (Lakoff, 2004: 15). De 

strukturelle påvirkninger sker underbevidst, og Lakoff argumenterer for, at det, vi betegner som 

vores “sunde fornuft”, konstant korrigeres og styres af udefrakommende faktorer: ”This is how 

reason really works: through framing, metaphors, emotion, narratives, and imagery” (Lakoff, 2004: 

15). Måden, der frames på, eksempelvis i en nyhedsartikel, kan dermed blive afgørende for, at 

læseren ændrer sit syn på en given sag eller emne. 

Til at forklare framene opstiller Lakoff tre niveauer (Lakoff, 2004: 117): 

 

1.) Overfladeframes: Forekommer sprogligt i teksten og betegner de ord, som anvendes til en 

beskrivelse af en sag, et emne og så videre. En overfladeframe kan eksempelvis være 

måden, hvorpå SU frames som ‘cafepenge’. 

 

2.) Sagsdefinerede frames: Frames, der definerer problemet, indikerer årsagen til problemet 

og sætter rammerne for løsningsmulighederne. Disse frames skaber ofte billeder for 

modtagernes indre blik. Fortsætter vi i SU-framen, kan ‘cafepenge’ skabe et billede af, at 

https://www.zotero.org/google-docs/?AidNqA
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de studerende er for privilegerede (problemet). Her vil årsagen være, at SU’en er for høj. 

Et løsningsforslag kunne her være en beskæring af SU’en. 

 

3.) De dybe frames: Disse frames befinder sig på det moralske plan og beskriver de værdier og 

det verdenssyn, som de pågældende overfladeframes sætter i gang hos modtageren. I 

eksemplet med ‘cafepenge’ skabes der et negativt billede af den offentlige støtte, som 

studerende får. 

 

 

Vi bruger Lakoffs teori om framing på flere niveauer.  Dels tager vi udgangspunkt i Lakoffs teori, 

fordi de tre niveauer af framing åbner op for en mere nærsproglig tilgang til, hvordan vi går til 

analysen af vores empiri, hvor vi ser på, hvilke frames der bliver fremskrevet i og på tværs af 

artiklerne.    

 

Dels tager vi udgangspunkt i måden, Lakoff beskriver frames som en integreret del af menneskers 

forståelsesunivers. Ved at fokusere på framing af Grønland skriver vi os ind i en 

socialkonstruktivistisk videnskabsteoretisk position, der forudsætter, at sprog skaber virkelighed, 

idet sproget påvirker mennesker kognitivt, former logikker og vores blik på en given sag (Pedersen, 

2012: 203). Derved kan sproget i medierne få en afgørende rolle for, hvordan befolkningen i 

Danmark opfatter Grønland. 

 

Lakoffs teori bruges ofte i forbindelse med politisk kommunikation, idet teorien understreger, at 

man eksempelvis som politiker kan bruge sproget aktivt som et værktøj til at påvirke vælgernes 

beslutninger. Da vores opgave ikke fokuserer på afsendernes aktive brug af sprog til bevidst at 

ændre fremstillingen af en sag, bruger vi nærmere teorien til at beskrive framingen af Grønland. 

Det gør vi for på den måde at få blik for, hvad sproget kan fortælle om Danmarks relation til 

Grønland - findes der spor af en kolonial fortid, der bliver reproduceret gennem sproget? 

 

Det vil vi forsøge at få en forståelse for ved at se på, hvilke dele af virkeligheden de tre 

landsdækkende medier vælger at fremhæve i deres artikler om Grønland før, under og efter 

landstingsvalget. Sproget i eksempelvis en nyhedsartikel kan tilskrives at udøve en magt, idet 

https://www.zotero.org/google-docs/?c8NP2y
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framing, ud fra en socialkonstruktivistisk forståelse, foregår som en vekselvirkning mellem 

individer (journalisten og læseren) og kulturen, som kan blive meddefinerende for den offentlige 

holdning til et emne (Entman, 2015: 117). En markant fremhævning af én eller flere oplysninger i 

en tekst øger altså sandsynligheden for, at læseren opfatter, husker og forstår information på en 

bestemt måde (Ibid.). 

 

I og med at vi i kommunikationsprocessen interesserer os for, hvordan framing optræder i teksten 

på tværs af artiklerne, har vi ikke mulighed for analytisk at belyse afsender- eller 

modtagerperspektivet. Det kunne en videre undersøgelse i form af henholdsvis interviews med 

journalisterne fra de to medier og en receptionsanalyse af læsernes forståelse være med til at 

klarlægge. En undersøgelse af disse dele af framingen rækker dog ud over projektets interessefelt.   

Postkolonial teori 

Vi vil i det følgende afsnit præsentere det postkoloniale teoretiske perspektiv i vores undersøgelse 

med udgangspunkt i Edward Saids teori om orientalisme og krikken heraf. Dernæst udfolder vi 

eskimo-orientalismen og afhængighedsteorien med henblik på at fremanalysere bestemte 

stereotypiske fortællinger i medietypernes framing af Grønland.  

 

Orientalismen  

Litteraturprofessor Edward Said grundlagde med sit værk Orientalism (1979) det postkoloniale 

forskningsfelt. I værket definerede han, hvad orientalisme er. I dag bliver værket brugt som afsæt 

for forståelsen af Vestens forhold til Østen (eller 'Orienten') i forbindelse med vidensproduktion, 

forskning og formidling, selvom hans tilgang til orientalisme senere har været under kritik fra 

andre postkoloniale teoretikere.  

 

Orientalisme er en definition på fremmedgørelsen af ikke-vestlige kulturer med særligt fokus 

Orienten. Orientalismen definerer altså et klart skel mellem ’os i Vesten’ og ’dem i Østen’. 

Begrebet tager udgangspunkt i den europæiske selvforståelse og identitet som overlegen, og som 
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diametral modsætning til Østen - ” (…)  the Orient has helped to define Europe (or the West) as 

its contrasting image, idea, personality, experience” (Said, 1979: 1-2).  

Said beskriver forholdet mellem Orienten og Occidenten (Vesten) som ”(…) a relationship of 

power, of domination, of varying degrees of complex hegemony (…)” (Said, 1979: 5) med klar 

fordel for den vestlige verden. Ved at definere Orienten gennem akademisk diskurs såvel som 

samfundsmæssige strukturer er det muligt for den vestlige verden at opretholde et ulige 

magtforhold mellem Østen og Vesten ved blandt andet at skabe et homogent billede af Østen som 

underlegen eller underudviklet. Begrebet trækker dermed tråde til kolonialismen og belyser, 

hvordan de koloniale strukturer stadig gør sig gældende i samfundet, selv efter kolonialismen er 

ophørt.  

Orientalismen belyser derfor en form for fremmedgørelse, hvilket er et godt udgangspunkt for at 

forstå eskimo-orientalisme, som vi inddrager i analysen af artikler. Ifølge Said vil enhver form for 

vidensproduktion, hvilket i dette tilfælde er vores udvalgte artikler, nemlig være påvirket af 

forfatterens egen baggrund og dermed også placering i den gældende hegemoniske orden (Said, 

1979: 11).  

 

Kritik af orientalisme 

Teorien om orientalisme har mødt stor kritik, så meget at Said selv har skrevet et modsvar til 

kritikerne (Said, 1985). Den mest gennemgående kritik af Saids teori går på, at orientalisme bygger 

på en essentialistisk tankegang, fordi teorien i bund og grund er en generel kritik af vestlige 

forestillinger om Orienten. Orientalisme er en kritik af, at Vesten har reduceret Orienten til en 

eksotisk, men underlegen størrelse, og derfor er det bemærkelsesværdigt, at Said selv, ifølge 

kritikerne, falder i fælden og på unuanceret vis reducerer Vesten til en skurk, der har nogle bestemte 

forestillinger om Orienten (Khawaja, 2007; Spencer, 2013; Irwin, 2007). Desuden er Said også 

blevet kritiseret for at gennemgå Vestens forskning af Orienten upræcist og med store faktuelle 

mangler (Ibid.), når han beskriver fremmedgørelsen af Orienten inden for vestlig forskning. 

Ydermere har han formået helt at undlade at inddrage Østens kilder, og dermed fremmedgjort dem 

i et forskningsfelt, der er baseret på Østens eksistens (Said, 1985: 4). 

Vi påtænker ikke at bruge Saids historiske gennemgang af forskningslitteratur i vores opgave, 

hvorfor vi har valgt at se bort fra kritikken af, at Saids værk er ahistorisk. Derimod interesserer vi 

os for de teoretiske pointer om fremmedgørelse af ‘dem’ og ‘os’ i forbindelse med Grønland, og 

https://www.zotero.org/google-docs/?Av07Pw
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mere præcist forholder vi os til den magtdynamik, Said peger på, der på et strukturelt plan vil være 

mellem kolonimagten og et koloniseret land. Det leder os op til eskimo-orientalisme og 

afhængighedsteorien.  

Eskimo-orientalisme 

Forholdet mellem Grønland og Danmark rundede i 2021 300-året, eftersom den dansk-norske 

missionær Hans Egede for første gang rejste til Grønland i 1721. Det markerede starten på 

Danmarks kolonisering (Rostgaard og Schou, 2010: 25). Sidenhen har grønlænderne fået store dele 

af deres politiske selvstændighed tilbage. Først med hjemmestyreloven i 1979, der gav 

grønlænderne langt større indflydelse på bl.a. uddannelsesvæsenet og sygehusene. Derefter kom 

selvstyreloven i 2009, som gav Grønland selvstændighed på alle politiske områder med undtagelse 

af deres forsvars- og udenrigspolitik, der fortsat varetages af Danmark (Rostgaard og Shou, 2010: 

34). 

 

Spørgsmålet er, om det i en dansk-grønlandsk kontekst stadig er muligt at finde eksempler på 

fortællinger, der går igen fra kolonitiden. Det vil vi gerne undersøge i vores analyse ved at inddrage 

teorien eskimo-orientalisme, som betegner samme form for fremmedgørelse mod det arktiske folk, 

som orientalismen gjorde mod befolkningsgrupper fra Østen. 

 

Anne Fienup-Riordan belyste for første gang eskimo-orientalismen, da hun i sit værk Freeze 

Frame: Alaska Eskimos in the Movies (1995), gjorde opmærksom på, at den samme form for 

fremmedgørelse, som Edward Said beskriver mod Orienten, faktisk også fandtes i blandt andet 

populærkultur, børnebøger, film og i mediebilledet, når det kom til arktiske folk (Fienup-Riordan, 

2015). De blev portrætteret som simple og barnlige, og ikke mindst blev de fremstillet som én 

homogen gruppe, der stod i modsætning til civilisationen (Fienup-Riordan, 2015: 61).  

 

Fienup-Riordan havde særligt fokus på oprindelsen af de stereotyper, som ofte beskrev Yup’ik 

folket i det samfund, de også var en del af. Det var ofte stereotyper, der enten gik på eskimoerne 

som et folk, der var i ét med naturen, eller fordrukne sociale tabere (Fienup-Riordan, 2015: 59).  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?nzRj9x
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Efterfølgende var lektor i interkulturelle studier på Roskilde Universitet Lars Jensens forskning 

med til at kontekstualisere det grønlandske folk i eskimo-orientalismen med særlig fokus på deres 

kolonihistorie (Jensen, 2015). Jensen kritiserer netop eskimo-orientalismen for at være mis-

repræsentativ, idet han ikke mener, at man ved at skære alle i Arktis over én kam skaber et 

retvisende billede af virkeligheden. I stedet bidrager det yderligere til uvidenhed og mangel på 

retvisende repræsentation, og dermed opretholdes eskimo-orientalismen (Jensen, 2015: 142). 

Jensen beskriver orientalismen som en ” (…) extremely productive way of conceptualising 

representation” (Jensen, 2015: 140). I forskningsartiklen “Greenland, Arctic Orientalism and the 

search of a contemporary postcolonial geography” (2015) påpeger Jensen, hvordan der i en dansk-

grønlandsk kontekst ofte ses en moderniserings-diskurs, der opretholder det ulige magtforhold ved 

at portrættere grønlænderne som passive og danskerne som aktive og hjælpsomme (Jensen, 2015: 

146). Moderniseringen stammer fra den europæiske udvikling og udvidelse af magt. 

Modernisering blev betegnelsen for overlegenhed, og det blev en forpligtelse fra europæisk side, 

at introducere de "uciviliserede" til den moderne verden. Europa formåede altså at skabe en diskurs, 

hvori de repræsenterede det moderne og eftertragtede, mens alt uden for Europa blev defineret som 

"traditionelt", "statisk" og "forhistorisk". Den europæiske udvikling blev dermed gjort til målet for 

ikke-europæiske lande, hvormed disse samfund blev nægtet muligheden egen udvikling (Ashcroft 

et al, 2007: 132). 

 

Afhængighedsteori  

Afhængighedsteori er en forgrening af postkolonial teori, der opstod blandt latinamerikanske 

forskere, og belyser det globale kapitalistiske samfunds strukturer og den uligevægt, det bringer 

mellem industrielle lande og udviklingslande. Ifølge teorien er koloniserede lande ofte dårligere 

stillet grundet den påtvungne samfundsstruktur, som kolonialismen bragte, der er skabt til at gavne 

de koloniserende landes økonomi og fastholde de koloniserede i en underposition (Ashcroft, 2007: 

60). Teorien udfordrer dermed moderniseringsteorien, der taler ind i diskursen om, at de 

koloniserede lande er underudviklede grundet manglende initiativ og evne til at skabe økonomisk 

kapital på egen hånd, og ikke grundet de koloniserende landes vedligeholdelse af det ulige 

magtforhold. Men ifølge afhængighedsteorien er det industrilandenes udnyttelse af 
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udviklingslandenes ressourcer, der fastholder udviklingslandene i en position, hvor de er 

afhængige af udefrakommende hjælp fra netop de koloniserende lande (Ashcroft, 2007: 60).  

  

Dette går hånd i hånd med lektor i minoritetsstudier Kirsten Thisteds forklaring på forholdet 

mellem Grønland og Danmark. Thisted argumenterer for, at forholdet er præget af idéen om, at 

Danmark er en beskyttende modernation, der har taget det på sig at hjælpe Grønland ind i 

moderniseringen og ud af det primitive stadie, de stadig befinder sig på. Grønland er her et barn, 

der skal hjælpes (Thisted, 2017: 243). Thisted argumenterer for, at grønlændernes selvfortælling 

er vævet ind i, hvordan danskerne har portrætteret dem (Thisted, 2014). Thisted skriver uddybende 

herom:  

 

“Så nænsomt som muligt har Danmark bragt Grønland ind i moderniteten med dertil 

hørende oplysning og samfundsdannelse. Grønlænderne blev medinddraget i styret, 

efterhånden som de udviklede sig og blev ”modne” til at tage del i beslutningerne. (...) I 

denne fortælling står kærlighed og gensidig respekt som de følelser, der betegner forholdet 

parterne imellem” (Thisted, 2014). 

 

Fortællingen om, at Danmark er Grønlands beskyttende moder, stammer fra den europæiske tanke 

om, at civilisationen er en europæisk opfindelse, som europæerne har en pligt til at udbrede til 

andre lande, også kaldet “hvid mands byrde” (Thisted, 2014). 

  

Thisted efterlyser i forbindelse hermed, at narrativet om Danmark som modernation til Grønland 

bliver erstattet med nye fortællinger om den dansk-grønlandske historie. Disse nye fortællinger 

skal derimod ikke bygge på præmissen om, at Danmark og Grønland er to adskilte kategorier, hvor 

Danmark indtager positionen som et handlende subjekt, der driver udviklingen frem, og Grønland 

bliver talt frem som et passivt, tavst objekt, der blot flyder med historiens gang (Thisted, 2017: 

243). Sådan mener Thisted, at koloniseringen kan lægges på hylden i en endelig forsoning, og 

dermed kan den asymmetriske magtrelation ophøre (Thisted, 2017: 231). 
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Vi ønsker med ovenstående teorier, at fremanalysere og beskrive måden, hvorpå B.T. og Ekstra 

Bladet, samt DR framer Grønland på, og de eventuelle levn der måtte være fra kolonitiden i den 

dansk-grønlandske kontekst.  

Analyse  

I det følgende afsnit vil vi præsentere vores overordnede analysefund. Efterfølgende gennemgår vi 

hvert af de syv, vi har fremanalyseret med udgangspunkt i Lakoffs tre niveauer, som er 

overfladeframes, sagsdtefinerede frames og dybe frames. Det vil vi understøtte med relevante 

perspektiver fra vores udvalgte postkoloniale teorier. Afslutningsvis vil vi kort analysere, hvordan 

framene fordeler sig i B.T. og Ekstra Bladets samt DR’s nyhedsdækning af Grønland, så vi senere 

kan diskutere sammenhængen mellem medietyperne og måden at frame Grønland på. 

Overordnede analysefund 

I artiklerne fra DR samt B.T. og Ekstra Bladet har vi fremanalyseret følgende syv frames, og hvor 

hyppigt de forekommer i nyhedsdækningen af Grønland. For overskuelighedens skyld har vi valgt 

samlet at præsentere dem i figuren nedenfor:  

 

Figur 2 viser, hvor mange procent af vores samlede empiri på 94 artikler de forskellige frames blev lokaliseret i.  
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Overordnet kan vi udlede af figur 2, at den neutrale frame samlet har været det mest fremtrædende 

frame i vores undersøgelse. Det vidner om, at begge medietypers nyhedsdækning af Grønland 

sammenlagt har været overvejende neutral. Det vil sige, at det i over halvdelen af artiklerne ikke 

var muligt for os at fremanalysere en bestemt framing af Grønland, hvorfor vi i resten af analysen 

ikke vil beskæftige os nærmere med dem. Den neutrale frame vil dog blive inddraget i en senere 

diskussion om medietypernes betydning for framingen af Grønland. 

 

Når vi ser bort fra den neutrale frame, er ‘Drømmen om selvstændighed’ den mest hyppige frame 

på tværs af medietyperne. Samlet set har vi identificeret denne frame i 24 ud af 94 artikler, der 

svarer til 26 procent af vores samlede empiri. 

 

Den anden mest hyppige frame i vores empiri er ‘Det splittede land’. Den frame fandt vi eksempler 

på i 20 ud af 94 artikler, hvilket svarer til 20 procent. 

 

Den tredje mest hyppige frame er ‘De sociale problemer’, som var til stede i 14 ud af 94 artikler, 

hvorfor den udgør 15 procent. 

 

Den fjerde mest hyppige frame er ‘Det kultur- og naturrige land’. Denne frame var til stede i 11 ud 

af 94 artikler, hvilket svarer til 12 procent.  

 

Den næstmindst hyppige frame er ‘Den internationale brik’, som kom til udtryk i 7 af de 94 artikler, 

hvilket udgør 7 procent af den samlede empiri.  

 

Den mindst hyppige frame er ‘Grønland som et uselvstændigt barn’, hvis eksempler forekommer 

i 5 ud af de 94 artikler. Framen svarer til 6 procent af den samlede empiri.  

 

Opbygning af framinganalyse 

Vi vil nedenfor gennemgå hvert af de seks frames med udgangspunkt i Lakoffs tre niveauer. I 

forhold til gennemgangen har vi valgt at strukturere rækkefølgen af framene således, at det 
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stemmer overens med, hvor fremtrædende de er i mediernes nyhedsdækning af Grønland. Det 

betyder, at det mest fremtrædende frame vil blive præsenteret først og så fremdeles.  

 

Analysens rækkefølge vil derfor se således ud:  

 

Frame 1: Drømmen om selvstændighed  

Frame 2: Det splittede land 

Frame 3: De sociale problemer 

Frame 4: Det kultur- og naturrige land 

Frame 5: Den internationale brik 

Frame 6: Det uselvstændige barn 

 

Vigtigt at bemærke er, at vi, i de tilfælde, hvor vi inddrager et citat, vælger at henvise til artiklernes 

nummerering (f.eks. EB2) i analyseskemaerne (se Bilag 1: Skema til analyse af DR og Bilag 2: 

Skema til analyse af B.T. og Ekstra Bladet) i stedet for at referere til den enkelte journalist. Det 

gør vi af hensyn til læseren, samtidig med at vi i referencerne viser, at framene går på tværs af 

medietyperne. Desuden har vi i nogle af citaterne valgt at understrege enkelte ord, fordi de i særlig 

grad understreger en vigtig analytisk pointe.  

 

Frame 1: Drømmen om selvstændighed 

Framen ‘Drømmen om selvstændighed’ er karakteriseret ved, at det fremskrives, at mange 

grønlændere, og særligt de politiske partier, ønsker selvstændighed for landet. Det er dog uklart, 

hvornår dette ønske vil være realiserbart, da selvstændighed endnu ikke er realistisk grundet 

landets økonomiske situation men også grundet manglende uddannelse og jobmuligheder. 

 

Den overfladeframe, der var særligt fremtrædende under frame 1, er substantivet ‘drøm’, der er at 

finde i flere af artiklerne:  “Syv ud af ti grønlændere drømmer om selvstændighed (...)” (DR8), 

“Jeg tror, det er en drøm for alle lande at være uafhængige og selv at kunne bestemme, hvad der 

er bedst for landet og dets folk” (DR9) og “(...) derfor spørger en del grønlændere sig selv, hvordan 

man får råd til at realisere drømmen” (DR6). Ordet ‘drøm’ konnoterer noget positivt og ønskeligt. 
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At det forekommer i mange af artiklerne, understreger blot i hvor høj grad selvstændigheden bliver 

fremskrevet som en drøm. 

 

Når selvstændigheden benævnes som ‘drøm’ ligger det samtidig implicit, at selvstændigheden ikke 

er lige rundt om hjørnet, men noget der ligger ude i fremtiden. Disse forbehold for Grønlands 

selvstændighed kan også findes i følgende citat: 

 

“Hvis det lykkes at få lavet en mere stabil regering, og man dermed lykkes med at få 

gennemført økonomiske velfærds-og uddannelsesreformer, der venter, kan det betyde, at 

Grønland faktisk bevæger sig nærmere en substantiel evne til at bære sin egen 

selvstændighed” (EB13).  

 

I dette citat får ordene ‘hvis’, ‘kan’ og ‘faktisk’ den effekt, at det igen underbygges, at 

selvstændigheden er en drøm. Forskellen fra før er, at drømmen nu ikke længere kun konnoterer 

noget positivt, men også noget uopnåeligt og hypotetisk. Underliggende insinueres det nemlig, at 

der er lang vej igen mod målet, og at drømmen måske vil vise sig at være for urealistisk.  

 

At man i Grønland arbejder hen mod selvstændighed, og at dette er en proces, fornemmer man 

tydeligt i citaterne: “Tilhængere peger på, at projektet (...) vil bane vejen for selvstændighed” 

(EB4), ”Hvis vi skaber økonomisk vækst, kan vi måske se frem til at blive selvstændige en dag” 

(DR33) og “(...) muligheden for at tjene store summer på at udvinde værdifulde jordarter (...) og 

dermed komme et skridt nærmere økonomisk uafhængighed af Danmark” (DR4). 

 

Eksemplerne understreger, at grønlænderne godt er klar over, hvilke tiltag der kan bringe dem 

nærmere en løsrivelse fra Danmark. På trods af en bred enighed blandt det grønlandske folk om, 

at selvstændighed er vejen frem, er der alligevel et stykke vej endnu. 

 

Baseret på ovenstående er det sagsdefinerede problem, at det grønlandske folk ønsker 

selvstændighed, hvilket ikke er muligt at realisere på nuværende tidspunkt. Det skyldes årsagen til 

problemet, som er udfordringer på det sociale og økonomiske område samt manglende jobs og 

uddannelse. En forudsætning, for at selvstændigheden kan blive til virkelighed, er altså, at der først 
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kommer styr på ovenstående. Selvom en løsrivelse ikke på nuværende tidspunkt kan realiseres, 

fremsættes der dog mulige løsninger på problemet: “Hvis grønlændernes drømme om løsrivelse 

fra Danmark skal realiseres, er man nødt til at finde måder, hvorpå økonomien kan forbedres. Her 

er turismen et bud, og fredningen af pukkelhvalerne er en del af planen” (DR13). Det 

omdiskuterede mineprojekt ved Kvanefjeld kunne også være en løsning: “Tilhængere peger på, at 

projektet vil skabe mange arbejdspladser og indtægter til det grønlandske samfund og vil bane 

vejen for selvstændighed” (EB4). Det er altså særligt den økonomiske vækst, der kan fremme 

drømmen om selvstændighed.  

 

De dybe frames, der kommer til udtryk her, er, at Grønland for det første ikke er selvstændigt 

endnu, men at landet befinder sig i en proces, der arbejder hen imod at opfylde deres drøm om 

selvstændighed. I og med, at Grønland ikke er selvstændig endnu, insinueres det også, at Grønland 

har brug for hjælp, og det ser vi blandt andet i citater som: “For at opnå selvstændighed er Grønland 

blandt andet nødt til at selv at tjene flere penge. I år har Danmark sendt et bloktilskud på 3,9 

milliarder kroner til den grønlandske landskasse (...) Desuden får Grønland ydelser fra Danmark, 

der løber op i cirka 1,2 milliarder kroner” (B.T.16).  

 

Ovennævnte citat taler ind i afhængighedsteorien ved, at der hentydes til, at det danske bloktilskud 

og andre ydelser er altafgørende for den grønlandske økonomi. Ifølge afhængighedsteorien er det 

en del af det postkoloniale system, at det tidligere koloniserede land holdes fast i en underposition 

og forbliver afhængig af den tidligere koloniherre (Ashcroft, 2007: 60).  

Grundet koloniseringens strukturer er det altså svært for Grønland at løsrive sig fra Danmark i form 

af det økonomiske sikkerhedsnet, som bloktilskuddet tilbyder.  

Frame 2: Det splittede land 

I denne frame bliver Grønlands befolkning beskrevet som skarpt opdelt i to fløje. Framen er 

karakteriseret ved, at den ene fløj vil bevare det traditionsrige Grønland, mens den anden fløj 

ønsker et mere moderne Grønland. 

 

Billedet i denne frame er, at den grønlandske befolkning primært er splittet på grund af 

mineprojektet ved Kvanefjeld. Det er tydeligt, hvordan der bliver opstillet et modsætningsforhold 
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mellem dem, som er for minen og dem, som er imod. Hvad angår overfladeframene, kommer det 

sprogligt til udtryk i form af bestemte konjunktions-konstruktioner, modstillinger og verber.  

 

Et eksempel på sidstnævnte er følgende rubrik: “MINEN DER SPLITTER GRØNLÆNDERNE” 

(EB3). Verbet ‘splitte’ konnoterer to forhold, som bevæger sig væk fra hinanden, eller som ikke 

længere kan holde sammen. På den måde giver det et billede af Grønland som et opdelt land. Den 

pointe bliver ligeledes understøttet i de sproglige modstillinger, hvor Grønland bliver italesat som 

splittet. 

 

Det er eksempler som “delt i to lejre” (DR21), “den ene er for og den anden imod” (DR21), 

“fronterne (…) er tegnet skarpt op” (DR31), “tilhængere og modstandere” (B.T.10) og 

“linjerne er trukket skarpt op” (B.T.10), der tegner billedet af Grønland som opdelt.  

Ved sprogligt at etablere modstillinger som eksemplerne ovenfor opstiller man to poler, der står i 

modsætning til hinanden. Det kan pege hen mod et særligt konfliktpræget land, hvor befolkningen 

ikke kan forenes.  

 

Spørgsmålet er, hvad der karakteriserer de to fløje. Et godt eksempel til at beskrive 

modsætningerne er følgende: “De, der tænker på den økonomiske gevinst og de, der frygter for 

miljøet” (EB3). 

 

For den ene fløj er Grønlands fremtid et spørgsmål om “penge” (DR3), og “den potentielle rigdom” 

(EB3), som minen kan føre med sig. Et ja til minen bliver ligeledes omtalt som “et muligt 

økonomisk eventyr for Grønland” (B.T.41) og “et stort rygstød til Grønlands økonomi” (B.T.19). 

 

For den anden fløj fylder en “bekymring for miljøet” (DR3), og den “forurening” (EB3), som 

minen kan føre med sig, hvor naturen derfor bliver prioriteret højere end økonomisk fremgang. 

Modstanderne af minen frygter nemlig, at den vil have skadelige konsekvenser for særligt naturen.  

 

En lignende opdeling gør sig gældende ved problematikken om hvalfangst over for turisme, som 

kommer til udtryk på følgende måde: 
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“På den ene side står hvalfangerne, som igennem mange årtier har skudt og fanget hvalerne, så de 

kunne sælge kødet. På den anden side står turismeerhvervet, der har hvalerne som én af de mest 

efterspurgte "attraktioner" på det menukort af naturoplevelser, de tilbyder kunderne” (DR12). 

 

Her bliver der også skabt en skarp opdeling af grønlænderne. På den ene side er der den kulturelle 

og traditionsrige vedligeholdelse i at fange hvaler, og på den anden side er der en moderne tilgang, 

hvor turismen skal spille en stor rolle. Nuancen i hvalfangsten over for turismen er, at den 

traditionsrige fløj i dette eksempel også prioriterer økonomien, da det er et spørgsmål om, hvad der 

er flest penge i, men det centrale er stadig, at grønlænderne er splittet på andre områder end minen.  

 

Samlet er det sagsdefinerende problem for denne frame, at Grønland er delt i to fløje. Årsagen til 

det er de modsatrettede holdninger til mineprojektet og hvalfangst. Det interessante ved denne 

frame er, at der ikke bliver skrevet et løsningsforslag frem, hvilket blot understreger den skarpe 

opdeling i landet. På den måde fremstår beskrivelsen af Grønland unuanceret, idet modtageren 

efterlades med indtrykket af, at der gennemgående og udelukkende er tale om en stor splittelse i 

befolkningen. Det skyldes, at framen er fokuseret på de konfliktende fronter, som underbygger en 

bagudskuende fortælling om splittelsen i befolkningen, der ikke præsenterer nuancerne. En 

fremadskuende og løsningsorienteret fortælling kunne derimod være, at parter på begge sider 

samarbejder om at finde ud af, hvad der er det fælles bedste for landet. 

 

Hvad angår det dybe frame, bliver et økonomisk argument sat over for en bevarelse af naturen og 

kulturen. En sådan bevarelse taler ind i en konservativ ideologi, hvor den ene halvdel af 

grønlænderne er stærkt knyttet til det traditionsrige Grønland, og det skal bevares. Omvendt taler 

det økonomiske incitament ind i en progressiv tankegang, hvor turisme og udenlandske investorer 

bliver accepteret, hvilket er et skridt på vejen til et mere moderne Grønland.  

 

Selvom dét at passe på miljøet i virkeligheden godt kan harmonere med både den konservative og 

progressive ideologi, finder vi under denne frame kun eksempler på, at de progressive ønsker at 

tage hensyn til økonomien, mens de konservative ønsker at tage hensyn til miljøet. 
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Frame 3: De sociale problemer 

Denne frame dækker over fortællingen om Grønland som et land med store sociale problemer. Det 

bliver skrevet frem i artiklerne, hvordan der både socialt og økonomisk er en stor ulighed på spil 

blandt den grønlandske befolkning.  

 

I overfladeframen italesættes Grønland som et land i en ”velfærdskrise” (DR30) og som et land 

med “stor tørke på arbejdsmarkedet” (DR2). I artiklernes eksempler understreger substantiverne 

‘velfærdskrise’ og ‘tørke’, at de sociale problemer ikke er til at komme udenom. Ordene maler 

samtidigt et dystert billede af Grønland som land. 

 

Alvorsgraden af de sociale udfordringer underbygges i dette eksempel: “(...) Der ingen muligheder 

er. Ingen arbejdspladser” (DR2), hvor ordet ‘ingen’ bliver en absolut konstatering uden 

modifikationer, som effektfuldt understøtter, at det står skidt til på arbejdsmarkedet.  

 

I artiklerne bliver framen om landets sociale problemer også underbygget af brugen af adjektiver. 

For eksempel når det bliver beskrevet, at Grønland har “massive problemer på det sociale område” 

(BT14), at “Grønland er det sted i verden med den højeste selvmordsrate” (DR20) og at der er “stor 

mangel på daginstitutioner, børnehaver og psykologer” (DR2). Adjektivernes har ligeledes den 

funktion, at de skal intensivere læserens forståelse af problemets alvor. 

 

Det lægger op til at se nærmere på framens sagsdefinerede problem, at Grønland plages af nogle 

sociale problematikker. Det udfoldes blandt andet i følgende citater: ”Grønland er det sted i verden 

med den højeste selvmordsrate per indbygger. Min største drøm for Grønland er, at vi bliver bedre 

til at tale om vores sociale problemer” (DR20) og ”vi har stor mangel på døgninstitutioner, 

plejehjem, børnehaver og psykologer” (DR2), der kun er med til at underbygge overfladeframene 

om, at Grønland er socialt belastet. Citaterne indkapsler nogle af de største sociale problemer og 

vidner desuden om, at grønlænderne er bevidste om deres eget lands sociale og økonomiske 

situation og gerne tilkendegiver, at landet har udfordringer. 
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Årsagerne til de sociale problemer tilskrives manglen på ressourcer i sundhedssektoren, stor 

arbejdsløshed og en hurtig udvikling af det grønlandske samfund, hvor befolkningen har haft svært 

ved at følge med:  

 

“Grønland er blevet moderniseret på rigtig få år, og man kan se konsekvenserne af det i 

vores hverdag. Og netop den hurtige forandring fra fangerkultur til industriland trækker 

tråde til landets sociale udfordringer, siger IA's formand, Múte Burup Egede. Mange af 

udfordringerne bunder i, at den udvikling er svær” (DR21). 

 

En anden årsag er, at der grundlæggende er noget galt med Grønlands ‘sociale setup’ (DR2), hvor 

de unge dropper ud af deres uddannelser eller flytter fra landet inden påbegyndelse af denne: “Det 

er afgørende, at man får løftet uddannelsesniveauet. I dag importerer Grønland frygteligt mange 

læger og akademikere fra Danmark og andre steder” (DR8). At de unge dropper ud og/eller rejser 

væk fra landet frames som en del af årsagen til landets sociale problemer, da man mister vigtig 

arbejdskraft, der skal drive landet frem, når den unge generation ikke deltager i landets udvikling, 

f.eks. ved at uddanne sig.  

 

Under DR og tabloidavisernes nyhedsdækning af det grønlandske valg fremskrives især 

mineprojektet ved Kvanefjeld som et af løsningsforslagene, der kan sikre Grønlands økonomiske 

og sociale situation: ”Minen vil ifølge Greenland Minerals kunne skabe over 300 lokale 

arbejdspladser (...). Det kan skabe vækst i en lille grønlandsk by med 1300 mennesker” (B.T.10). 

Den mere progressive eller økonomisk trængende del af den sydgrønlandske befolkning ser minen 

som et skridt i den rigtige retning mod udvikling og økonomisk fremgang: "Der er ingen 

muligheder her. Ingen arbejdspladser. Minen er vores bedste bud på en fremtid for de unge” (DR2). 

 

Den ovenstående framing kan være med til at give læseren indtrykket af, at mineprojektet næsten 

er uundgåeligt, hvis landet ønsker udvikling og social fremgang. Men framingen, der fremsætter 

løsningen på problemet, er dobbeltsidet, da det også fremhæves, at en del af befolkningen ikke vil 

gå på kompromis med det grønlandske miljø, for at landet kan sikre sig selv socialt og økonomisk: 

“For os er det vigtigste, at vi får bugt med den velfærdskrise, vi har, og for det andet, at vi får en 

udvikling og vækst i Grønland, som ikke er på bekostning af vores miljø” (DR30). Den del af 
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framingen, der fremhæver modstanden mod mineprojektet som et løsningsforslag, ser 

eksempelvis, at en bedre “skattereform kan bidrage til bedre levevilkår” (DR37). 

 

De modstridende løsningsforslag kan være med til at understøtte læserens oplevelse af, at der er 

en splittelse i den grønlandske befolkning om, hvad der skal sikre og forbedre landet på det sociale 

og økonomiske område. Dette trækker også tråde til den forrige frame ‘Det splittede land’. 

 

Når modtageren bliver præsenteret for de barske levevilkår, der er realiteten for nogle grønlændere, 

kan det tale ind i fortællingen om det arktiske folk som et primitivt og uciviliseret folk. Her er der 

tale om den dybe frame, da portrætteringen kan lede tankerne hen på en bestemt stereotyp 

forestilling om, at grønlænderne som samlet folk er nogle sociale tabere, ligesom det er tilfældet 

med forestillingerne om eskimoerne (Fienup-Riordan, 2015: 59), hvilket kan virke 

fremmedgørende.  

 

Frame 4: Det kultur- og naturrige land 

I denne frame bliver Grønland beskrevet som et uberørt, naturskønt land med en oprindelig kultur, 

der er grund til aktivt at bevare med henblik på de fremtidige generationer. Grønland frames 

desuden som et land, hvor både dele af naturen og kulturen enten er blevet ødelagt eller står til at 

blive ødelagt på grund af forurening, jagten på profit, koloniseringen fra Danmark og/eller 

turismen.  

 

Et godt eksempel på overfladeframen er følgende citat: "Forestil dig ét af de smukkeste steder, du 

nogensinde har set” (DR3).  

 

Her bliver Grønland sprogligt beskrevet som et naturskønt område. Den pointe bliver understreget, 

idet naturbeskrivelsen bliver udfoldet yderligere med “store, vilde sletter om sommeren og dækket 

af metertyk sne om vinteren” (Ibid.). Det billede, som læseren får ud fra denne beskrivelse, er et 

unikt naturlandskab, som man skal bruge sin fantasi til at forestille sig. Derudover bliver naturen 

skrevet frem som noget, grønlænderne lever i pagt med: “Man skal virkelig kunne lide at være her 
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og tilpasse sig omgivelserne, men vi føler os trygge, for vi har vores egen hverdag, hvor vi lever 

på naturens præmisser” (DR3). 

 

Først og fremmest præsupponerer citatet, at naturen har nogle indlagte præmisser, hvorudfra 

grønlænderne skal leve deres liv. Det er et spørgsmål om at tilpasse sig naturen og at leve i ét med 

den.  

 

Derudover bliver naturen beskrevet som noget oprindeligt og uberørt. Det ser vi særligt i 

beskrivelserne omkring mineprojektet ved Kvanefjeld: “Kvanefjeld skal helst forblive urørt, og 

naturen skal ikke lide under en jagt på profit” (DR4). Konnotationerne til ordet ‘urørt’ peger hen 

mod en natur, der er jomfruelig, ubrugt og oprindelig. I citatet ovenfor antydes også det 

sagsdefinerede problem, som kendetegner denne frame, hvilket vi vil udfolde om lidt.  

 

For det oprindelige billede af Grønland gør sig også gældende, når det handler om kultur. Først og 

fremmest bliver det præsupponeret, at der eksisterer en bestemt grønlandsk identitet og kultur. Et 

godt eksempel på det er følgende: “Den grønlandske kultur” (DR7), “oprindelige inuitkultur” 

(DR8), “inuitternes oprindelige kultur og tradition” (DR8), “Vores identitet” (DR7), “Vores 

kultur” (DR7) og “vores sprog” (B.T.5). Hertil knyttes forskellige traditioner, som karakteriserer 

den grønlandske selvforståelse: “fanger- og jægerkulturen” (DR9), “gå på jagt” (DR7) og 

“traditionsbundne tatoveringer” (DR8).  Disse kulturelle vartegn forankres samtidig i et tidsligt 

aspekt, der peger tilbage til forrige generationer: “som vores forfædre” (DR7), “Vi har jaget i 

generationer. Mine tip-, tip-, tip-, tip-oldefædre har gjort det” (DR7).  

 

På den måde bliver Grønland beskrevet som et naturskønt, jomfrueligt og uberørt land med en 

bestemt oprindelig identitet, der forankres i en kulturel fortid gennem generationer.  

 

Framen er desuden kendetegnet ved, at det kræver en aktiv handling fra Grønland, hvis de ønsker 

at bevare deres traditionelle kultur. Det kommer særligt til gennem verber i følgende citat:  

 

“Det er vigtigt for mig at holde fast i mine forfædres traditioner. Spise hval, sæl, have 

nationaldragt på, snakke og synge på grønlandsk. Grønlænder er det, jeg er. Vores identitet 
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blev stjålet fra os med koloniseringen. Nu er vi langsomt ved at få den tilbage. For mig er 

der en dybere mening med at bevare traditionerne og vise, at vi er stolte af dem, efter alle 

de traumer vi gik igennem med koloniseringen” (DR9). 

 

Her fremstilles grønlændernes kultur som noget, de har mistet, hvilket betyder, at de er nødt til at 

gøre noget aktivt for at få den tilbage eller beholde den. Denne pointe går igen i formuleringerne: 

“at tage en historie tilbage” (DR8), “vi holder fast i den grønlandske kultur” (DR7) og “det er 

vigtigt, at vi bevarer noget af det, der er grønlandsk” (DR9). 

 

Derfor er det sagsdefinerede problem for denne frame, at kulturen og naturen enten er blevet 

ødelagt eller risikerer at blive det. Det bliver især et problem, hvis Grønland fortsat vil bevare sine 

historiske traditioner: 

 

“Vi risikerer at stå tilbage med et land, der ikke kan bruges til noget som helst. Hvor man 

ikke kan jage eller fiske, fordi det hele er forurenet. Det kan vi ikke være bekendt at give 

videre til kommende generationer” (DR4). 

 

Hertil skrives økonomisk interesse, forurening og koloniseringen som årsagerne til den ‘trussel’, 

der er mod den oprindelige kultur og natur.  

 

Derfor er løsningsforslaget i denne frame, at grønlænderne aktivt bør gå ind og fastholde samt 

bevare sine traditioner.  

 

Hvis vi vender os mod de dybe frames, har vi her at gøre med to niveauer. Det første niveau beror 

sig på det grundlæggende natur- og historiesyn, som framen sætter i gang hos modtageren. Som 

tidligere beskrevet bærer fortællingen om Grønland præg af et en framing, hvor befolkningen lever 

i ét med naturen. Naturens præmisser går på den måde forud for menneskets, og det er derfor 

nødvendigt, at grønlænderne lever i tråd med den. Det kan pege hen på de stereotyper, der ofte 

beskrev Yup’ik folket som et folk, der lever i ét med naturen (Fienup-Riordan, 2015: 59). Det 

minder om det verdenssyn, Grønland bliver skrevet ind i. 
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Derudover får modtageren en fornemmelse af en mere grundlæggende værdikonflikt, hvor natur 

og kultur sættes i opposition til økonomisk interesse. Det bliver fremstillet således, at det ikke er 

muligt at bevare de traditioner, der kendetegner det oprindelige Grønland, hvis man ønsker 

økonomiske fordele. Med andre ord vil økonomisk fremgang være på bekostning af de oprindelige 

værdier, hvorfor det er vigtigt aktivt at bevare dem.  

 

Det kan pege hen mod de to forskellige verdenssyn, som også var til stede i frame 2 ‘Det splittede 

land’ (se side 38). På den ene side står de konservative, traditionelle og kulturelle værdier, og på 

den anden side finder vi en mere progressiv og moderne bevægelse.  

 

Frame 5: Den internationale brik  

I denne frame bliver Grønland skrevet frem som en brik i et internationalt spil om verdens 

ressourcer og stormagters positionering i forhold til hinanden. Grønland anskues af 

udefrakommende aktører som et middel til at opnå en god geopolitisk strategisk placering eller 

som et land, der giver adgang til naturressourcer for andre nationers vindings skyld.  

 

I overfladeframen beskriver artiklerne Grønland som “en vigtig brik i et internationalt spil om 

milliarder” (DR3). Underforstået skrives Grønland frem som en genstand snarere end et land med 

egen viljestyrke og agens. Metaforen lægger op til, at de internationale stormagter kan flytte rundt 

på Grønland, hvilket indikerer, at de kan bestemme over Grønland. Tingsliggørelsen af Grønland 

understreges ydermere, når der refereres til, at Trump har villet “købe Grønland til brug som 

militær stødpude” (B.T.14). 

 

I tråd med ovenstående står der i en anden artikel, at “når de store verdensmagter bruger Grønland 

som arena for deres boldspil, har Grønland ikke selv det store at skulle have sagt” (DR 14).  Det 

spil, stormagterne har om Grønland, handler om, hvem der kan få adgang til Grønlands 

naturressourcer og strategiske placering. Disse aktiver fremhæves i DR14 og B.T.14, foruden i 

DR11, hvor der blandt andet står: “ (USA, Rusland og Kina, red.) har lagt sig i selen for at styrke 

deres indflydelse i området, og det er blandt andet, fordi området er rigt på sjældne ressourcer, og 

den smeltende is kan føre til nye og kortere handelsruter” (DR11). Det samme billede tegner sig i 
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DR10, hvor Grønlands strategiske placering og ressourcerigdom fremhæves i forbindelse med 

følgende citat: “Det amerikanske konsulat er sammen med udsigten til at kunne udvinde råstoffer 

til grøn omstilling og en ny sejlrute nord om Rusland eksempel på, at Grønland i stigende grad – 

og i takt med at isen smelter - udgør en kampplads for stormagternes interesser” (DR10).  

 

I ovenstående citater skrives Grønland frem som en kampplads og/eller en arena, hvor andre lande 

kan slås for eller spiller om at trumfe deres egne interesser igennem. Her gælder pointen om, at 

Grønland tilskrives en passiv position som et land, man kan gøre brug af - ikke et land, man spiller 

sammen med eller indgår i en ligeværdig alliance med. Dette underbygges også af følgende citat, 

hvor Grønlands passive position understreges: “For lige nu er Grønland vidne til et tovtrækkeri 

mellem verdens stormagter på grund af sin placering” (DR11). 

 

At Grønland på tværs af artiklerne på overfladeniveauet frames som et land, der har en passiv rolle 

i forbindelse med at skabe sin egen fremtid, kommer ligeledes til udtryk i følgende citat, hvor 

Grønland skrives frem som et land, som Danmark kan stille til rådighed for USA: “Arktis er et 

vigtigt sted for Danmark at få lov til at være med, og Grønland er et godt sted at kunne stille til 

rådighed for USA” (DR11). Samtidig nuanceres forholdet dog mellem Danmark og Grønland også 

i citatet, for Danmark skal have tilladelse til at være med.   

 

Der er således enkelte tilfælde, hvor Grønland skrives frem som et land, der har mulighed for aktivt 

at handle. Et andet eksempel på dette er, når Grønlands nyvalgte landsstyreformand udtaler, at 

grønlænderne skal tage til genmæle, og første skridt er at anerkende, at landet er et strategisk mål 

og har meget at byde på i et storpolitisk lys: “Vi har sovet i timen de seneste år. 

Klimaforandringerne gør, at der er nogle landområder med mange ressourcer, som vi nu kan nå, 

og der åbner sig nogle enormt vigtige handelsruter - der bør vi være en tydelig aktør, siger Múte 

Bourup Egede (...)” (DR10). 

 

Det sagsdefinerende problem er, at Grønland risikerer at blive udnyttet i stormagternes jagt på 

indflydelse, strategisk god placering og naturressourcer. Årsagen er, at Grønland er en passiv, lille 

spiller i international sammenhæng, der har en fortid som koloni, hvilket betyder, at relationen til 

Danmark har været præget af en ulige magtfordeling. 
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Løsningsforslaget bliver ikke direkte skrevet frem i denne frame, men modtageren får en 

fornemmelse af, at Grønland kan indtage en mere aktiv rolle, hvilket kunne mindske stormagternes 

og Danmarks udnyttelse af landet.  

 

Den dybe frame, som vi allerede har antydet tidligere i dette afsnit, er således, at Grønland er en 

passiv aktør, mens andre stormagter kæmper om deres ressourcer. Den passive position, Grønland 

har, kan pege hen mod kolonialiseringen, hvor Grønland blev placeret i en sårbar position, som let 

kunne udnyttes. Denne udlægning henter vi fra Jensens argument (Jensen, 2015: 146) om, at der 

ofte i forbindelse med Grønland fremskrives en moderniseringsdiskurs, hvor grønlænderne er 

passive modtagere af Danmarks hjælp, idet framen fremhæver, at udefrakommende nationaliteter, 

heriblandt Danmark, udnytter Grønland. Det er den samme logik, Thisted benytter i hendes 

argumenter for, at Danmark ofte italesættes som et handlende subjekt, der skal drive Grønlands 

udvikling frem, og Grønland tales frem som et passivt objekt (Thisted, 2017: 243). 

 

Man kan udbygge det postkoloniale perspektiv, som vi med udgangspunkt i Thisted bringer ind i 

analysen af denne frame, ud fra dette citat: “Når Danmark går ud og kalder sig en arktisk stormagt, 

så giver det kun mening gennem Grønland. Uden Grønland er Danmark ikke en spiller i Arktis 

eller en del af Arktisk Råd” (DR11). Den logik, der er i citatet, stemmer godt overens med den 

postkoloniale tanke om, at kolonimagten vil udnytte den koloniserede part for egen vindings skyld 

- det skrives nemlig frem, at ud fra et dansk perspektiv er Grønland et middel til at opnå en gunstig 

position i verdens storpolitiske spil gennem Rigsfællesskabet.  

 

Frame 6: Det uselvstændige barn 

I denne frame indikerer beskrivelserne af Grønland, at landet indtager en rolle som et barn, der 

ønsker selvstændighed, hvor Danmark er det hjælpende og mere udviklede moderland. 

Fortællingen om Grønland som uselvstændig, finder vi blandt andet i artiklernes analogi, der leder 

tankerne hen på et barn, der skal til at stå på egne ben.  
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Børne-analogien kommer klarest til udtryk, i de forbindelser verberne indgår i. Et godt eksempel 

på denne overfladeframe er følgende citat: “For man kan nu se, at der er andre, der vil lege med 

dem end danskerne” (DR11). Det er muligt at hævde, at denne vending er så integreret en del af 

det danske sprog, at det nødvendigvis ikke henviser til noget barnligt længere. Dog mener vi, at 

det sproglige billede i denne sammenhæng kan medvirke til at opbygge et stereotypt billede af 

Grønland. Derudover får læseren et billede af Danmark som det eneste land, der har villet hjælpe 

Grønland, hvilket kommer til udtryk i følgende citat: “Vi har haft 300 år med kolonitid, hvor folk 

er kommet til at tro på, at det kun er Danmark, der vil hjælpe os. Nu ser vi, at nogle af verdens 

allerstørste lande er interesserede i os” (DR10). Det kommer sprogligt til udtryk via adverbiet 

‘kun’, hvilket for det første får Grønland til at fremstå som et land, der skal hjælpes, og for det 

andet fremstiller Danmark som det eneste land, der indtil nu aktivt har hjulpet. 

 

Et andet eksempel på børne-metaforen er følgende: “Stormagternes øjne er rettet mod Grønland: 

'Det skubber til vores selvtillid til at flytte hjemmefra'” (DR10). Udover at Danmark bliver omtalt 

som et hjem, får læserne et billede af Grønland som en teenager, der står på spring til at forlade 

sine forældre. Her aner vi Grønlands uselvstændighed, som også kendetegner framet. 

 

Hvor vi i ovenstående kan se, at der direkte bliver trukket på en bestemt fremstilling af Grønland, 

er der også eksempler på citater, hvor DR forsøger at distancere sig fra netop denne: “Man er blevet 

meget mere opmærksom på at tage ønsket om selvstændighed alvorligt, men også tage det 

alvorligt, at Grønland ikke vil tales til, som var de børn” (DR11).  

 

Ifølge Lakoff skal man dog være varsom med, hvornår man benytter sig af negerede ytringer.  Det 

skyldes, at beskrivelser som ovenstående i lige så høj grad som ikke-negerende ytringer konstruerer 

en bestemt frame (Lakoff, 2004: 3). Selvom DR forsøger at skrive sig væk fra en beskrivelse af 

Grønland som et barn, trækker det stadig på framen. På den måde vil læseren instinktivt tænke på 

det, man påstår, noget ikke er. Derfor blive læseren mere opmærksom på, hvad ikke viser tilbage 

til og kan derfor betvivle, at Grønland ikke er et barn.  

 

Samme pointe gør sig gældende i følgende citat: “Grønland skal ikke længere være en teenager, 

som bliver holdt på plads af mor og far. Vi skal stå på egne ben og forme vores eget land” (DR 
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33). Her bliver Grønland beskrevet som en teenager, der er underlagt forældrenes regler. ‘Mor og 

far’ er i dette tilfælde synonym med Danmark, hvilket læner sig op af italesættelsen af Danmark i 

“flytte hjemmefra”-eksemplet. Det stemmer godt overens med den børne-analogi, hvor Grønland 

skal kunne være i stand til at blive selvstændige fra Danmark. For sådan som det ser ud nu, fremstår 

Grønland uselvstændig, hvilket kommer til udtryk således: “(...) Grønland ikke rigtig kan stå på 

egne ben eller er voksne nok” (DR11), “(...) de skal kunne løfte sin velfærdsstat” (DR8) og “Vi vil 

gerne være herre i eget hus” (DR16). Sammenfattet skaber det et billede af Grønland som et 

uselvstændigt barn, der ønsker at flytte fra hjemmet, Danmark, når de er voksne nok til det, hvilket 

kræver både selvtillid og økonomi.  

 

Det sagsdefinerede problem for denne frame er, at Grønland ikke er i stand til at tage vare på sig 

selv, ligesom det er tilfældet med et barn. Årsagen til det er, at Grønland fortsat bliver beskrevet 

ud fra et familiært afhængighedsforhold til Danmark. Grønland bor stadig hjemme, hvor de bliver 

holdt på plads af Danmark. Det er med andre ord Danmark, der hjælper og sørger for Grønland.  

 

I denne frame er løsningsforslaget, at Grønland redefinerer deres forhold til Danmark ved ikke 

længere at opfatte sig selv ud fra et familiært afhængighedsforhold. Det sker dog først, når 

Grønland opnår den fornødne selvtillid og økonomi til at stå på egne ben.  Det kan de gøre ved 

blandt andet at nedbryde de eksisterende fortællinger og opbygge relationer til andre nationer, der 

vil agere handelspartnere. 

 

Hvad angår de dybe frames, er et kendetegn for denne frame et gennemgående verdenssyn, som 

bygger på en familie-analogi. Danmark bliver beskrevet som den ansvarlige forælder, der indtil nu 

har sørget for sit barn, Grønland, indtil landet bliver moden nok til at blive selvstændig.  

 

Beskrivelsen af Grønland som et barn henleder tankerne på de allerede eksisterende fremstillinger 

af det arktiske folk, sådan som Anne Fienup-Riordan belyser det (Fienup-Riordan, 2015: 59). 

Måden at portrættere det arktiske folk som ‘barnlige’ ser vi ligeledes eksempler på i denne frame. 

En sådan fortælling medvirker til, at Grønland kan blive fremmedgjort ud fra en stereotyp. 
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Det, at Danmark bliver omtalt som en ansvarlig forælder, stemmer godt overens med Thisteds 

fortolkning af forholdet mellem Grønland og Danmark (Thisted, 2017: 243). Det er nemlig præget 

af en idé om Danmark som modernation. Familie-analogien kan pege hen mod netop dette, da 

Danmark bliver framet som en omsorgsfuld forælder, mens Grønland er det barn, der skal hjælpes. 

At beskrive Grønland som et barn kan ifølge Thisted være med til at opretholde en asymmetrisk 

magtrelation mellem Danmark og Grønland i kraft af, at idéen om Danmark som koloniherre 

vedligeholdes.  

 

Idet Grønland frames som et land, der har brug for hjælp fra Danmark, bliver der talt ind i Edward 

Saids teori om orientalismen, hvor den tidligere koloni er klart underlegen i forhold til den tidligere 

koloniserende nation. Til at beskrive denne opretholdelse af fortællingen skriver Said, at der ofte 

bruges ord som eksempelvis “childlike” (Said, 1979: 40) til at beskrive de tidligere koloniserede 

lande og “mature” (Ibid.) til at beskrive de koloniserende lande. Disse beskrivelser minder meget 

om det forhold mellem Grønland og Danmark, som bliver italesat i artiklerne, hvor Danmark 

positionerer sig øverst i magtforholdet i kraft af familie-analogien. 

 

Derudover kan denne frame pege hen mod den moderniserings-diskurs, som Jensen påpeger 

(Jensen, 2015: 146). Måden, hvorpå Grønland bliver skrevet frem som passiv og danskerne som 

de aktive og hjælpsomme, kan være med til at opretholde et ulige magtforhold i en dansk-

grønlandsk kontekst. 

Overblik over frames i medietyperne  

Efter vores gennemgang af de identificerede frames vil vi nu undersøge, hvordan de fordeler sig 

på DR samt B.T. og Ekstra Bladets nyhedsdækning af Grønland under landstingsvalget 2021, hvis 

man opdeler i medietyper. Herigennem ønsker vi at belyse, hvilken sammenhæng der er mellem 

medietyperne og måden at frame Grønland og den grønlandske befolkning på. 

 

For at skabe et overblik over, hvor ofte de syv frames fra vores analyse optræder på tværs af 

artiklerne hos henholdsvis DR samt B.T. og Ekstra Bladet, har vi udarbejdet nedenstående figur: 
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 Figur 3) Frekvensen af de syv frames i artikler fra DR samt B.T. og Ekstra Bladet (afrundet til nærmeste hele 

procenttal) 

 

Overordnet kan vi se, at B.T. og Ekstra Bladets framing af Grønland er forskellig fra DR’s. Særligt 

vil vi i det følgende fremhæve frame 7, 1, 2, 4 og 6.  

 

Først og fremmest udgør over halvdelen (60 procent) af tabloidavisernes nyhedsdækning af 

Grønland en neutral frame, mens den udgør under halvdelen (43 procent) for public service-mediet, 

DR.  

 

Hvis vi ser bort fra den neutrale frame, er det mest hyppigt forekommende frame i public service-

mediet ‘Drømmen om selvstændighed’ (41 procent), hvor det udgør en mindre del (16 procent) i 

tabloidaviserne. Her ser vi altså den største procentmæssige forskel mellem medietyperne. 

 

Den mest fremtrædende frame hos tabloidmedierne er ‘Det splittede land’ (23 procent), mens den 

i DR udgør en af de mindre hyppige frames (19 procent).  
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‘Det kultur- og naturrige land’ er den tredje mest fremtrædende (22 procent) frame hos DR, 

hvorimod den kun udgør en mindre del hos tabloidmedierne (5 procent).  

 

Mens vi ikke kunne fremanalysere eksempler på ‘Det uselvstændige barn’ i artiklerne fra B.T. og 

Ekstra Bladet, udgjorde denne frame 14 procent af public service-mediets framing af Grønland. 

Delkonklusion  

I vores analyse af DR, B.T. og Ekstra Bladets nyhedsdækning af Grønland under landstingsvalget 

2021 har vi identificeret syv frames med udgangspunkt i Lakoffs tre niveauer. 

 

Ud fra vores undersøgelse tyder det på, at Grønland overvejende bliver framet neutralt. I over 

halvdelen (53 procent) af artiklerne har det ikke været muligt for os at fremanalysere en bestemt 

framing af Grønland. Dette peger i retningen af, at de udvalgte danske medier i en stor del af deres 

nyhedsdækning ud fra postkolonial teori ikke taler ind i stereotype fremstillinger af Grønland. 

 

Ser man bort fra den neutrale frame, er framen ‘Drømmen om selvstændighed’ (25 procent) det 

mest hyppige, vi fremanalyserer. Dernæst følger ‘Det splittede land’ (21 procent), ‘De sociale 

problemer’ (15 procent), ‘Det kultur- og naturrige land’ (12 procent), ‘Den internationale brik’ (7 

procent) og ‘Det uselvstændige barn’ (5 procent).  

Ud fra et postkolonialt teoretisk perspektiv kan vi argumentere for, at der fortsat findes eksempler 

på stereotypiske forestillinger om Grønland. Måden, hvorpå Grønland bliver framet, kan være med 

til at reproducere en fortælling om grønlænderne som sociale tabere, et folk der er i ét med naturen, 

fremmedgjorte og barnlige. Disse fortællinger kan være med til at opretholde et ulige magtforhold 

parterne imellem ved at portrættere grønlænderne som passive objekter og danskerne som aktive 

og hjælpsomme.  

 

Framene gik alle på tværs af medietyperne med undtagelse af ‘Det uselvstændige barn’, der kun 

fremgik i artikler fra DR. Det viste sig desuden, at måden hvorpå medietyperne framer Grønland 

er forskellig, hvilket vil blive diskuteret i det følgende afsnit.  
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Diskussion 

I ovenstående framing-analyse fandt vi, at der fortsat findes eksempler på stereotypiske 

forestillinger om Grønland i DR, B.T. og Ekstra Bladets nyhedsdækning, selvom den neutrale 

dækning var det mest hyppigt forekommende. Ud over den neutrale frame var frame 1: ‘Drømmen 

om selvstændighed’ og frame 2: ‘Det splittede land’ mest fremtrædende for den samlede 

nyhedsdækning. Mediernes framing kan siges at være med til at reproducere et billede af 

grønlænderne for modtagerens indre blik som sociale tabere, fremmede og barnlige. Ud fra et 

postkolonialt teoretisk perspektiv kan medierne derfor være med til at opretholde det ulige 

magtforhold fra koloniseringen mellem Danmark og Grønland. 

 

Samtidig fik vi i analysen blik for, at de to forskellige medietyper, public service- og 

tabloidmedierne, framer Grønland på forskellig vis. Spørgsmålet er, hvorfor det forholder sig 

således. Vi vil i det følgende afsnit diskutere de mest iøjnefaldende fund fra analysen ved at 

inddrage teori om de forskellige medietyper og deres forskellige forpligtelser med et særligt fokus 

på brugen af kilder (Bjerg, 2015). Ud fra dette diskuterer vi, hvad medietypen kan have af 

betydning for framingen af Grønland.  

 

Som det fremgår af figur 3 (se side 52), og som det også blev forklaret i analysens første del, er det 

mest fremtrædende frame hos begge medietyper frame 7: ‘Neutral frame’. Årsagen til dette kan 

være, at vi valgte at inddrage “Seneste Nyt” og Ritzau-artikler som empiri for at få det fulde blik 

for nyhedsdækningen af Grønland i de udvalgte medier. “Seneste Nyt” er karakteriseret som korte 

og nøgterne, hvilket spiller en væsentlig rolle for framingen, når 15 ud af 37 af DR’s artikler var 

af denne type. Det kan være med til at understøtte en neutral forståelse af Grønland.  

 

Ser vi på Ritzau-artiklerne, er de generelt længere end “Seneste Nyt”-nyhedsopdateringerne, men 

ellers også karakteriseret ved at være skrevet neutrale og nøgterne. Ritzau-artiklerne udgør 94 

procent af den neutrale frame hos tabloidaviserne, og de tæller 86 procent af de publicerede artikler 

hos B.T. og Ekstra Bladet. Således bærer Ritzau-artiklerne præg af at frame Grønland neutralt, og 

eftersom tabloidaviserne i høj grad har dækket valget via Ritzau-artikler, fremstår den samlede 

nyhedsdækning ligeledes neutral. 

https://www.zotero.org/google-docs/?FGRt79
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Da vi gik mere i dybden med at fremanalysere framene i artiklerne fra den udvalgte periode 

overordnet set, tegner der sig dog et mere flerfacetteret billede af den måde, der bliver skrevet om 

Grønland. Det billede vil vi nedenfor forsøge at afdække de relevante dele af ved at se på den mest 

fremtrædende frame, først hos B.T. og Ekstra Bladet og derefter hos DR.  

Tabloidmediernes fremstilling af Grønland 

Den mest fremtrædende frame hos tabloidmedierne, ud over den neutrale, er som førnævnt frame 

2: ‘Det splittede land’. Ved at frame Grønland som et splittet land fokuserer tabloidmediet på de 

konflikter, som findes blandt den grønlandske befolkning, der handler om landets fremtid. At en 

konfliktfyldt frame er på dagsordenen i B.T. og Ekstra Bladets nyhedsdækning af Grønland 

stemmer godt overens med tabloidavisers karakteristika, der søger at publicere brugerfokuserede 

nyheder, der fanger og optager læseren (Bastos, 2017: 217). Dette blandt andet ved at søge og 

fremhæve konflikten og sensationen i en sag (Sparks, 2020: 10).  

 

Et eksempel på en sensationel og konfliktfyldt sag, der generelt har fyldt meget i de tabloide 

mediers nyhedsdækning af Grønland, er mineprojektet ved Kvanefjeld. Vi finder, at 

tabloidaviserne vinkler på mineprojektet ved Kvanefjeld i hver fjerde af deres artikler (23 procent), 

fra den udvalgte periode, mens DR til sammenligning vinkler på mineprojektet i hver tiende af 

deres artikler (11 procent) (Bilag 2). Som det blev udfoldet i vores analysedel om ‘Det splittede 

land’ (Se side 38), er den grønlandske befolkning splittet, når det kommer til spørgsmålet om, 

hvorvidt der skal gives tilladelse til minedrift ved Kvanefjeldet i Sydgrønland. Debatten om 

Kvanefjeldet rummer en høj grad af konflikt, og det bliver synligt, hvordan den tabloide presses 

interesse for emner, der er omgærdet af konflikt, kommer til at få en betydning for medietypens 

framing af grønlænderne. I dette tilfælde som et splittet folk, der ikke kan enes om deres lands 

fremtid. Debatten om Kvanefjeldet rummer på samme tid sensation, da mineprojektet taler ind i en 

større diskussion om radioaktive grundstoffer og et større udenrigspolitisk spil om Grønland og 

landets ressourcer, og hvem der skal råde over disse.  

 

Selvom der fokuseres på konflikten, der ligger i, at den grønlandske befolkning er splittet, når det 

gælder deres lands fremtid, gør B.T. og Ekstra Bladet ikke brug af grønlandske erfaringskilder til 
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at underbygge de konfliktende parters historier. Faktisk anvendes der i ingen af tabloidavisernes 

artikler erfaringskilder, som det nedenstående diagram viser: 

 

 

Figur 4: Fordelingen af grønlandske kildetyper i B.T. og Ekstra Bladets artikler. Total antal grønlandske kilder: 44. 

 

I stedet fylder partskilder meget i den tabloide nyhedsdækning. Her er det dog værd at bemærke, 

at der gennemsnitligt anvendes 1,3 grønlandske kilder samlet set for hver af tabloidpressens artikler 

(Bilag 2). Det er dog værd at bemærke, at dette tal kan være misvisende, eftersom både B.T. og 

Ekstra Bladet genbruger flere parts- og ekspertkilder. Eksempelvis bliver adjunkt på Grønlands 

Universitet Rasmus Leander Nielsen genbrugt i  alle 13 artikler, hvor grønlandske eksperter bliver 

brugt på nær én (B.T.9, EB2, EB3, EB4, EB5, B.T.15, EB6, B.T.16, B.T.19, B.T.26, B.T.31, 

B.T.41). Partskildernes udtalelser bliver altså kun i få tilfælde sat overfor en uenig partkildes 

udtalelse, hvilket kan forhindre, at nuancerne i debatten bliver dækket i et tilstrækkeligt omfang. 

Som det fremgik af vores teoriafsnit om tabloidpressen, rejser Marco Bastos netop den kritik af 

tabloidpressen, at de ikke evner at levere hård nyhedsdækning med kvalificerede kilder (Bastos, 

2017: 218). En kritik, der kan siges at være berettiget, når det handler om fraværet af grønlandske 

erfaringskilder i tabloidaviserne. Disse får ikke muligheden for at blive hørt og dermed 

repræsentere den grønlandske befolkning. Og i stedet for at tale med grønlænderne om deres 

livssyn, holdninger og meninger, der lader læseren forstå historierne om grønlænderne og det 

grønlandske valg ‘indefra’, skrives der i stedet om den grønlandske befolkning, hvor den 
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journalistiske positionering kan have den effekt, at læseren kun ser historierne fra et ‘udefra’ 

perspektiv. Til sammenligning benytter DR flere erfaringskilder, hvilket vil blive udfoldet længere 

nede i diskussionen, ligesom det vil blive diskuteret nærmere, hvordan de tabloide avisers ‘os’ og 

‘dem’ tilgang til nyhedsdækningen af Grønland kan trække tråde tilbage til landets koloniale fortid.  

 

Fraværet af erfaringskilder, sammenlagt med B.T. og Ekstra Bladets brug af Ritzau-artikler om 

Grønland under valgperioden, kan vidne om en begrænset redaktionel prioritering. Som der blev 

redegjort for i vores teoriafsnit om framing, har vi på grund af projektets omfang ikke taget fat i 

journalisterne. Men vi har kontaktet B.T. og Ekstra Bladet omkring deres redaktionelle prioritering 

af Grønland, da vi er opmærksomme på, at vi derved kunne få en afdækkende forståelse for denne. 

Hverken B.T. eller Ekstra Bladet har dog svaret tilbage på vores henvendelser.  

Public service-mediets fremstilling af Grønland  

Den frame, der viste sig mest i vores undersøgelse af DR’s nyhedsdækning af Grønland i den 

udvalgte periode, ud over den neutrale frame, er frame 1: ‘Drømmen om selvstændighed’. Denne 

frame dækker opsummerende over den grønlandske befolknings drøm om selvstændighed samt 

den økonomiske og sociale udvikling der skal til, før denne kan realiseres. I denne frame er det 

nærliggende journalistisk at placere sig, så historien bliver fortalt via et ‘indefra’ perspektiv. Det 

skyldes, at det er svært at forstå, hvad drømmen om selvstændighed består i, uden at tale med 

grønlænderne i stedet for blot at tale om grønlændernes ønske om selvstændighed. Hvis vi ser på 

DR’s opgaver og forpligtelser som public service-medie, indeholder public service-aftalens punkt 

2 følgende:  “DR skal tilbyde en bred samfundsmæssig dækning og afspejle mangfoldigheden af 

kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige rigsdele” (Kulturministeriet, 2019). 

Jævnfør denne forpligtelse ser vi i framen ‘Drømmen om selvstændighed’, at DR i denne 

forbindelse efterlever public service-aftalen, idet de i dette eksempel tager fat på en historie, der 

indbyder til at blive udfoldet ved brugen af grønlandske erfaringskilder.  

 

Overordnet set har vi i vores analyse fundet, at DR bruger 2,1 grønlandske kilder i gennemsnit pr. 

artikel (Bilag 1). Desuden er halvdelen af alle grønlandske kilder erfaringskilder, som det fremgår 

af nedenstående figur 4. 
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Figur 5:  Fordelingen af grønlandske kildetyper i DR’s artikler. Total antal grønlandske kilder: 76. 

 

I framen ‘Drømmen om selvstændighed’ betyder anvendelsen af erfaringskilder for eksempel, at 

den grønlandske befolkning bliver givet muligheden for at udfolde, hvad ‘drømmen’ indebærer. 

Erfaringskilder skaber en form for identifikation med den grønlandske befolkning. Det stemmer 

godt overens med at DR som public service-medie har til opgave at afspejle livsopfattelser og 

levevilkår i Grønland og interviewer grønlænderne selv om dette. Ved at skabe identifikation 

mellem den danske og den grønlandske befolkning, kan det mindske følelsen af et ‘os’ og ‘dem’. 

 

Her bliver det igen synligt, hvordan medietypen kan siges at have en betydning for den framing, 

vi fandt frem til i vores undersøgelse.  

 

I public service-kontrakten står der også, at nyhedsdækningen af rigsdelene skal afspejle kulturen. 

Her ser vi en vis sammenhæng mellem medietypen og frame 4: ‘Det kultur- og naturrige land’ (Se 

side 43), som giver et indblik i den traditionsrige grønlandske kultur, grønlændernes 

identitetsfølelse og livsvilkår. Historier, der kobler sig til denne frame, er ligeledes svære at skrive 

uden at inddrage grønlandske kilder til at give en reel forståelse for, hvorfor jagt, naturen, fiskeriet 

og miljøet er så stor en del af den grønlandske kultur. 
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Èn ting er at se på, hvad DR’s framing af Grønland er. Men som vi redegør for i teoriafsnittet om 

public service-medier, er deres rolle også, at de skal levere nyhedsdækning, der fanger læserens 

interesse, fordi DR er at betragte som vores allesammens nyheds-‘service’. I den forbindelse 

understreger Per Mouritsen, at det er værd for public service-medierne at spørge sig selv: Hvad er 

så i ’the publics’ interesse? (Mouritsen, 2006). Og skal man slet og ret følge disse interesser, eller 

skal public service-medierne hellere prøve at søge mod et idealistisk udgangspunkt for, hvad der 

er til folkets eget bedste? (Ibid.)  

Med andre ord kan man stille spørgsmålstegn ved, hvor meget den danske offentlighed interesserer 

sig for nyheder om Grønland. Men som public service-medie har man nogle forpligtelser, der også 

spiller ind i beslutningerne om, hvad der skal på dagsordenen. At DR sender danske journalister til 

Grønland for at dække valget (Bilag 1) kan vidne om deres eget ønske om at udfylde rollen som 

public service-medie. 

 

Sammenfatning af medietypernes betydning 

Medietypernes forskelligheder kommer særligt til udtryk, i hvorvidt Grønland bliver redaktionelt 

prioriteret eller ej. Det bliver synligt ved de udvalgte mediers inddragelse eller undladelse af 

grønlandske erfaringskilder i deres nyhedsdækning af Grønland. På den ene side står DR. De er et 

public service-medie og kan dermed siges at have en forpligtelse til at dække Grønland under en 

valgperiode. I kraft heraf har de sendt danske korrespondenter til Grønland, hvilket kan have den 

effekt, at de naturligt får en bredere indgangsvinkel- og større adgang til eksempelvis grønlandske 

erfaringskilder, der kan være medvirkende til at understøtte afspejlingen af den grønlandske kultur 

og livsførelse. På den anden side står B.T. og Ekstra Bladet. De er ikke forpligtet af nogen aftale 

til på samme måde at skulle dække Grønland, og i deres medietype som tabloid ligger, at de har 

fokus på sensation og konflikt (Sparks 2020: 10).  

 

Vi er klar over, at vi ikke entydigt kan pege på en årsagssammenhæng mellem medietyper og 

framing, men vi har i ovenstående forsøgt at pege på, hvordan medietyperne er forskellige, og 

hvordan det kan have en betydning for framingen. For i analysearbejdet har vi samtidig fundet flere 

eksempler på, at den koloniale fortid også kan spille en rolle for mediernes fremstilling af 
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Grønland. De fleste af framene bar nemlig præg af stereotype fortællinger, hvorfor det ligeledes 

kan have betydning for framingen. På samme måde kunne det også have betydning, hvilke 

forforståelser om Grønland journalisterne har, fordi det kan præge deres fremstilling.  

De postkoloniale spor 

Spørgsmålet er så, hvilken betydning inddragelsen eller fraværet af grønlandske kilder kan have 

på de stereotype og postkoloniale fortællinger om Grønland. Thisted understreger, at 

grønlændernes selvfortælling vil være vævet ind i, hvordan de bliver portrætteret af danskerne 

(Thisted, 2014), og det er interessant. For på den ene side kan man argumentere for, at flere 

grønlandske kilder i danske medier bidrager til, at grønlænderne i højere grad portrætterer sig selv. 

Således må man formode, at grønlænderne selv kan få indflydelse på måden, de bliver fremstillet, 

og dermed ændre billedet af Grønland. På den anden side kan man ifølge Said argumentere for, at 

man ikke kan forkaste sin fortid som koloniherre, når man skriver om en tidligere koloni (Said, 

1979: 11). Det understreger, at journalisten vil have tendens til at fremskrive det ulige magtforhold 

mellem Danmark og Grønland. En del af årsagen, til at vi finder spor af koloniseringen i artiklerne 

fra den udvalgte periode, kan skyldes, at de danske journalister selv er kulturelt indlejret i den 

koloniale fortid. Den kan være både svær at forkaste og ændre, som Said påpeger (Said, 1979: 11). 

Entman mener dog, at det generelt er muligt for journalister aktivt at ændre en bestemt framing og 

derved påvirke store dele af befolkningens virkelighedsopfattelse. 

 

I et journalistisk øjemed kræver det ifølge Entman at journalister bliver uddannet til aktivt at kunne 

udfordre en allerede eksisterende frame (Entman, 1989: 121). Det ville gøre det muligt at levere 

en mindre stereotyp journalistik, hvor nyhedsartiklerne bærer præg af flere nuancerede fortællinger 

om Grønland, end det er tilfældet for nuværende.   

 

Denne distancering er synlig i DR’s artikler, der går ind under frame 6: ‘Det uselvstændige barn’. 

I analysen viste det sig, at DR gennem sproget forsøger at distancere sig fra de allerede eksisterende 

fortællinger om Grønland som et barn, der skal hjælpes. Selvom DR forsøger at skrive sig væk fra 

denne stereotype fremstilling af Grønland, blev det i analysen påpeget (se side 33), at DR stadig 

reproducerer forståelsen af Grønland som et barn gennem negerede ytringer. Alligevel vil vi 
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argumentere for, at den sproglige distance kan være første skridt på vejen til et mere nuanceret 

billede af Grønland.  

 

Thisted understreger også, at det ikke er umuligt at ændre de stereotypiske forestillinger om 

Grønland. For at forhindre den asymmetriske magtrelation mellem Danmark og Grønland, mener 

Thisted, at man skal erstatte de gamle narrativer, om eksempelvis Danmark som modernation til 

Grønland, med nye fortællinger. De nye fortællinger skal i højere grad samle de to lande fremfor 

at betragte dem som to adskilte parter (Thisted, 2017: 231).  

 

De nye fortællinger, Thisted efterlyser, er fortællinger om den dansk-grønlandske fælles historie. 

Disse nye fortællinger skal ikke længere bygge på præmissen om, at Danmark og Grønland er to 

adskilte parter, hvor Danmark indtager positionen som et handlende subjekt, der driver udviklingen 

frem, mens Grønland bliver skrevet frem som et passivt og tavst objekt, der flyder med historiens 

gang (Thisted, 2017: 243). Kun ved at gøre op med de eksisterende fortællinger mener Thisted, at 

den gamle, asymmetriske magtrelation endeligt kan ophøre med fortsat at påvirke nutiden (Thisted, 

2017: 231). Disse eksisterende fortællinger mener vi blandt andet kan ændres, hvis grønlænderne 

bliver en del af fortællingen om dem selv. Hermed ender vi, hvor vi startede, med tidligere formand 

for Foreningen Rigsfællesskabet, Nauja Lynge, og hendes kritik af de danske mediers 

nyhedsdækning af Grønland. Her påpegede Lynge, at grønlandske kilder ikke fylder nok i danske 

mediers nyhedsdækning af Grønland. Vi har vist, at de grønlandske kilder er godt repræsenteret i 

DR’s nyhedsdækning af Grønland, mens brugen af grønlandske kilder i B.T. og Ekstra Bladets 

nyhedsdækning har været mindre fremtrædende med genbrug af ekspert- og partskilder samt ingen 

erfaringskilder.  

 

Selvom Thisted understreger, det er svært at ændre billedet af Grønland, mener vi, at flere 

grønlandske kilder vil være det bedste værktøj til at modarbejde den postkoloniale framing i den 

danske nyhedsdækning af Grønland. Det vil samtidig skabe mere identifikation at bevæge sig væk 

fra fremstilling af Grønland som ‘os’ og ‘dem’. Ved at inddrage flere grønlandske kilder (særligt 

erfaringskilder) får Grønland derfor mulighed for at være med til at skrive deres egen 

selvfortælling, fordi grønlænderne aktivt tager del i fortællingen om Grønland i stedet for passivt 

at blive omtalt i de danske medier. 
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Konklusion 

På baggrund af vores undersøgelse af DR samt B.T. og Ekstra Bladets framing af Grønland under 

landstingsvalget 2021 har vi identificeret syv frames. 

 

Vi kan konkludere, at Grønland overvejende bliver framet neutralt. I over halvdelen (53 procent) 

af artiklerne har det ikke været muligt for os at fremanalysere en framing af Grønland. Derudover 

har vi fundet eksempler i artiklerne på framene ‘Drømmen om selvstændighed’ (25 procent), ‘Det 

splittede land’ (21 procent), ‘De sociale problemer’ (15 procent), ‘Det kultur- og naturrige land’ 

(12 procent), ‘Den internationale brik’ (7 procent) og ‘Det uselvstændige barn’ (5 procent).  

 

Vi har med udgangspunkt i postkolonial teori argumenteret for, at DR, B.T. og Ekstra Bladet fortsat 

trækker på en stereotypisk beskrivelse, når de framer Grønland. Måden, hvorpå Grønland bliver 

fremstillet, kan være med til at reproducere en fortælling om grønlænderne som sociale tabere, et 

folk der er i ét med naturen, barnlige, fremmedgjorte og passive objekter for andre lande.  

 

Desuden peger vi på, at medietyperne, public service og tabloid, kan have en betydning for måden, 

hvorpå Grønland bliver framet. Hvor DR’s fremstilling af Grønland kan bære præg af dele af deres 

forpligtelser som public service-medie, kan framingen fra B.T. og Ekstra Bladet karakteriseres ved 

den tabloide presses fokus på sensation og konflikt. 

 

Derudover indikerer vores undersøgelse, at den koloniale fortid fortsat er medvirkende til at 

påvirke mediernes framing af Grønland, hvilket kan være med til at opretholde et ulige magtforhold 

mellem Grønland og Danmark. En måde at modvirke det kan være, at journalister i højere grad 

taler med grønlænderne fremfor om dem for derigennem at skabe identifikation og nye fortællinger 

om Grønland.  
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Journalistiske produktioner 

I forbindelse med udarbejdelsen af dette bachelorprojekt har vi skrevet tre artikler med 

udgangspunkt i et af de helt store temaer under det grønlandske landstingsvalg, nemlig spørgsmålet 

om hvorvidt der skal opføres et mineprojekt i Sydgrønland. Vi beskriver, hvordan vores 

arbejdsproces har forløbet i følgedokument (Bilag 3). Her vil vi også redegøre for målgruppe, 

medie og andre relevante faktorer, der kan give kontekst til artiklerne. 
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141 miljøorganisationer kæmper imod uranmine 

i Grønland - selvom den kan gavne den grønne 

omstilling    

Grønlandsk uranmine kan blive verdens næststørste og bidrage til den grønne 

omstilling i Europa. Alligevel er miljøorganisationer verden over imod. De mener 

ikke, at Sydgrønlands natur skal betale prisen  

 

 

Sara Rested Suri og Britt Krongaard Knudsen 

17. marts 2021 
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Grønlands undergrund kan være nøglen til Europas grønne omstilling. 

I starten af april skal den grønlandske regering beslutte, om verdens næststørste uranmine må 

opføres i Sydgrønland nær Kvanefjeldet. Hvis minen bliver godkendt, vil landet blive storeksportør 

af uran og metaller, der kan bruges til grøn energi i form af atomkraft samt elbiler og vindmøller.  

Men 141 miljøorganisationer verden over stejler. De frygter, at uranudvinding i Sydgrønland vil 

gå ud over naturen omkring minen. I en samlet pressemeddelelse opfordrer de Grønlands og 

Danmarks regering til at forbyde projektet. Det er særligt udvindingen af uran, der får 

advarselslamperne til at blinke hos miljøorganisationerne:  

»Uran er den store grund til at være imod mineprojektet ved Kvanefjeldet. Der er i forvejen en 

mine nær Kvanefjeld, hvor man udvinder sjældne råstoffer. Derfor mener vi ikke, at det er 

nødvendigt også at opføre en uranmine, der med stor risiko vil forurene nærmiljøet,« siger Hans 

Pedersen, der står bag pressemeddelelsen fra miljøorganisationen NOAH Friends of the Earth.  

 

Ifølge Greenland Minerals A/S, selskabet med licens til at lede mineprojektet ved Kvanefjeld, 

indeholder undergrunden i området mere end 300.000 tons uran. Det vil gøre uranminen til den 

første af sin slags på grønlandsk jord.  

 

Forurenet vand og radioaktivt udslip 

Et af hovedargumenterne imod mineprojektet er, at affaldsvandet fra minen vil indeholde store 

koncentrationer af grundstoffet fluorid. Hvis fluorid-udledningen over tid bliver for stor, kan det 

ødelægge vandkvaliteten i Sydgrønland og svække hovederhvervet, fiskeri. 

»Vandet vil uundgåeligt blive forurenet. Det vil gå ud over rejerne, torskene og hellefiskene, der 

er de dyreste fisk, grønlænderne producerer. Landet sælger sig selv på, at Grønland har verdens 

reneste farvande overhovedet,« siger Hans Pedersen fra miljøorganisationerne NOAH Friends of 

the Earth.   

Medlemmer af miljøorganisationer fra lande som Grønland, Danmark, Japan og Sverige er 

utilfredse med Greenland Minerals A/S’s plan for projektet. De mener ikke, at selskabet tager højde 

for de konsekvenser, fluorid-udledningen kan få. Deres kritik tager blandt andet udgangspunkt i 
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rapporten ‘Uranium Mining af Kvanefjeld’ udarbejdet af uafhængige eksperter, som undersøger, 

hvordan minen vil påvirke nærmiljøet.   

»Det er problematisk, at Greenland Minerals A/S ikke har en bedre plan for, hvordan de vil 

opsamle de 300 tons fluorid årligt, som minedriften udleder. Det er kun muligt at opsamle 95% af 

fluoren, og resten vil ende i havet,« siger Jan Rethmar-Petersen, formanden for 

miljøorganisationen Urani Naamiks (Uran Nej Tak) afdeling i byen Narsaq ved Kvanefjeld.   

Selv svarer Greenland Minerals A/S på kritikken i et debatoplæg på Facebook, at »det meste af det 

fluorid, der udvindes på Kvanefjeld, indgår i et kommercielt produkt og ikke i miljøet.«  

Mineselskabet pointerer, at fluoridindholdet naturligt er højt i de sydgrønlandske elve, men at de 

alligevel vil bygge grøfter og volde for at lede det fluoridholdige vand væk fra områdets vandløb.   

Planen er, at der skal udvindes uranholdig malm fra bjerget, der skal forarbejdes kemisk på stedet 

over en 37-årig periode. Det vil efterlade 110 millioner tons radioaktive restprodukter, som 

Greenland Minerals A/S vil dumpe og opbevare i den nærliggende sø, Taseq.  

Det fremgår af Greenland Minerals A/S’ VVM-rapport fra 2020, ‘Projekt Kvanefjeld 

Environmental Impact Assessment’, som redegør for miljøpåvirkningerne ved mineprojektet.  

Jan Rethmar-Petersen understreger problematikken i, at Greenland Minerals A/S ikke fremlægger 

en alternativ plan for, hvordan man på anden vis kan håndtere restaffaldet og undgå radioaktivt 

udslip. 

»Planen om at opbevare restaffaldet i søen Taseq er uforsvarlig. Greenland Minerals A/S har ikke 

givet nogen garanti for, at det plastiklag, der skal indkapsle det radioaktive vand, er tæt. Det står 

kun til at holde i 50 år. Restaffaldet vil være radioaktivt i flere tusinde år. Vi frygter, at der med 

tiden vil sive radioaktive stoffer ned i undergrunden,« siger Jan Rethmar-Petersen. 

»Intet af vandet fra anlægget får lov til at komme ind i miljøet, da de er designet til at være en nul-

udledningsfacilitet,« skriver Greenland Minerals A/S som svar.  
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Europas grønne løsning  

Greenland Minerals A/S vil ud over uranholdig malm bruge minen til at udvinde sjældne 

magnetmetaller, der er nødvendige i produktionen af elbiler, vindmøller og industripumper. Ifølge 

mineselskabet vil der i 2030 mangle 16.000 tons af de sjældne metaller globalt. Minedriften vil 

derfor være et vigtigt skridt på vejen mod at reducere Europas CO2-udledning med 55% i 2030.  

 

Povl Lebeck Ølgaard, der er forhenværende civilingeniør og professor i reaktorfysik og atomkraft-

teknik, forklarer, at atomkraft er et grønt og CO2-neutralt alternativ til fossile brændstoffer som 

olie og gas. 

 

»Afbrænding af olie og gas udleder CO2 ud i atmosfæren, og det kan ikke undgå at påvirke vores 

klima. Det sker ikke, når man bruger uran som energikilde. Når man spalter urankerner, frigiver 

det en betydelig mængde ren energi. Den energi opsamler man og bruger i kraftværker,« siger Povl 

Lebeck Ølgaard, der påpeger, at atomkraft er en grøn energikilde.  

Den grønne omstilling udfordrer Sydgrønlands miljø    

Udvinding af uran vil uden tvivl forårsage miljøpåvirkning i nærområdet omkring minen, selvom 

man bruger de nyeste teknologier og beregningsmetoder til at lagre restaffaldet fra minen. Det 

vurderer Morten Birkved, der har en PhD i bæredygtig udvikling og er leder af instituttet for Grøn 

Teknologi. Dog understreger han, at projektet i et klimaperspektiv kan forsvares, fordi det er et 

skridt på vejen væk fra udledning af fossile brændstoffer.  

»Der vil uomtvisteligt komme miljøpåvirkninger. Men med uran får man også mulighed for at 

udvinde noget grøn energi, som kan katalysere overgangen til et klimavenligt samfund. 

Spørgsmålet er, om man ville have den mulighed uden uran. Altså om uranudvinding kan forsvares 

ud fra et klimasynspunkt,« siger Morten Birkved og tilføjer: 

    

»Der er brug for en overgangsperiode, hvor vi har mulighed for at benytte os af andre teknologier 

end vindkraft og solkraft.« 
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Selvom der findes saglige argumenter for, at uranudvinding i et klimaperspektiv er en løftestang 

for den grønne omstilling, mener de ikke hos miljøorganisationen Urani Namiik (Uran Nej Tak), 

at den sydgrønlandske natur skal betale regningen:  

 

»Vi vil ikke betale bagsiden af medaljen med forurening i vores baghave. Minen vil forurene den 

luft, vi indånder, vandet som vi drikker, og havdyr som vi spiser,« siger Jan Rethmar-Petersen. 

 

I skrivende stund er mineprojektet til borgerhøring i Grønland, og resultatet fra det grønlandske 

valg den 6. april vil blive afgørende for, om uranminen bliver en realitet. 
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Mineprojekt kan redde sydgrønlandsk by fra høj 

arbejdsløshed 

Narsaq by står til at opnå stor økonomisk vinding, hvis en planlagt råstofmine i 

Sydgrønland bliver en realitet. Det kommer til at skabe mange nye arbejdspladser 

i området, vurderer økonom 

 

 

 

Frederik Skafte Bjørn og Mads Carlsson 

 

17. marts 2021 
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NARSAQ - En lille by med 1500 indbyggere og en høj arbejdsløshed på over 10 pct. Det er den 

næsthøjeste arbejdsløshed i sydgrønlandske Kommune Kujalleq, kun overgået af byen Nanortalik 

med 14 pct.  

 

Men det står nu til at blive ændret af et mineprojekt kun 6 km nord for Narsaq, hvis projektet bliver 

vedtaget politisk. 

 

»Minen vil få en markant betydning for antallet af arbejdspladser i Narsaq og omegn. Det vil øge 

beskæftigelsen og skabe en stigende indkomst for lokalbefolkningen.«  

 

Det vurderer professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og formand for Grønlands 

Økonomiske Råd, Torben M. Andersen. Han mener, at en potentiel mine i Sydgrønland vil betyde, 

at Narsaq har mulighed for at blomstre økonomisk. 

 

For med udsigten til en fremtidig åben mine, ejet af det australske mineselskab Greenland Minerals 

A/S, kan Grønland se frem til årligt at generere over 700 nye arbejdspladser, hvis minen kommer 

op at køre.  

 

Mindst 300 af dem skal besættes af grønlændere, og her vil pilen naturligt pege på beboerne i og 

omkring Narsaq som oplagte kandidater til at arbejde i minen.  

 

Det fremgår af rapporten ‘Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed’ fra december 2020, der 

er udarbejdet af Greenland Minerals A/S. 

 

Torben M. Andersen vurderer, at minedriften vil føre til nye erhverv og øget erhvervsaktivitet i 

området. Det vil spille en stor rolle for Narsaqs økonomiske udvikling. 

 

»Mineprojektet vil give afledte effekter. En af de afledte effekter er blandt andet støtteerhverv,« 

siger økonomen. 

 

Sådanne støtteerhverv kan være salg af kvæg, fisk, lam og kartofler fra lokalområdet.  
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Der skal dagligt mad på bordet til 360 minearbejdere, som med fordel kunne blive mætte af 

landbrugsvarerne fra Narsaq og omegn, oplyser Greenland Minerals A/S i rapporten, hvor det også 

fremgår, at der bliver skabt over 200 indirekte jobs ud over de 700 arbejdspladser fra minen. 

 

En by i forfald 

 

Høj arbejdsløshed, et elendigt vejnet med huller i asfalten og faldefærdige huse. 

 

Sådan beskriver 73-årige pensionist Preben Jensen Narsaq. 

 

Preben Jensen har boet i Narsaq i 35 år og har været chef for Kultur- og Fritidsforvaltningen. Han 

kender personligt nogle af de mange arbejdsløse og anerkender, at arbejdsløshed er et stort problem 

i byen.  

 

»Der er en del, der er afhængige af sociale ydelser. Hvis det er godt vejr, sidder de på en skrænt 

eller en bænk med ansigtet mod solen og får sig en bajer. Ellers ser man ikke meget til dem,« siger 

Preben Jensen. 

 

Af og til snakker Preben Jensen med de arbejdsløse. De fortæller ham, at der aldrig sker noget i 

Narsaq. 

 

»Hvis de skulle have et bedre liv, skulle der være nogle aktivitetsmuligheder for dem og flere 

mulige arbejdspladser,« siger Preben Jensen. 

 

Ifølge Grønlands Statistik er omkring 15 pct. af Narsaqs befolkning fraflyttet siden 2011. Det ser 

ud til at være en generel tendens i den sydgrønlandske kommune, der vil fortsætte. Kommune 

Kujalleqs befolkningsprognose viser nemlig, at omkring 8 pct. af de knap 6400 borgere vil være 

flyttet væk i 2030. 

 

Affolkningen i og omkring Narsaq hjælper ikke på at skabe bedre arbejdsmuligheder - tværtimod.  
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Men mineprojektet er et stærkt værktøj mod det aftagende indbyggertal, vurderer Torben M. 

Andersen. Minen vil gøre det mere attraktivt at bo i området for at få del i de økonomiske goder. 

 

»Generelt vil en gunstig udvikling i erhverv og beskæftigelse have mange afledte konsekvenser. 

Et godt eksempel er bosætning i området på lang sigt,« siger Torben M. Andersen. 

 

Bosætning ved Narsaq er noget, Preben Jensen byder meget velkomment. 

 

»I øjeblikket er det sådan, at folk rejser væk. De synes, det er mere økonomisk attraktivt i Nuuk. 

Økonomien skranter hernede, og der vil sådan en mine give et stort økonomisk indspark,« siger 

Preben Jensen.  

 

Farvel til jagt og bærplukning 

 

Preben Jensen repræsenterer den del befolkningen i Narsaq, der er for minen. Projektet fra 

Greenland Minerals A/S møder imidlertid også modstand fra den anden del af byens indbyggere.  

 

Kalistat Lund fra Narsaq har tidligere været borgmester i byen. Han stiller nu op igen til det 

kommende valg i Grønland 6. april for partiet Inuit Ataqatigiit (IA), som er modstandere af 

mineprojektet.  

 

Han anerkender, at Narsaq har brug for at gøre noget ved den høje arbejdsløshed, men det vil ifølge 

ham være et nådestød for den grønlandske kultur i området. 

 

»Vi ved godt, at der kommer nogle arbejdspladser og nogle penge ind til Grønland. Men en del af 

den grønlandske identitet er, at vi kan kravle op til fjeldet og plukke bær, drikke vandet fra elven 

og gå på jagt i området. De muligheder vil forsvinde, hvis minen bliver bygget, og mineselskabet 

optager området,« siger Kalistat Lund. 
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Kalistat Lund frygter også, at mineprojektet ikke kan betale sig på den lange bane. I 37 år står 

minen til at være aktiv, men Narsaq-politikeren forventer, at byen vil dø ud, når minearbejdet 

slutter. 

 

»Hvis de rejser igen efter 37 år, vil byen også lukke - blandt andet på grund af den store forurening, 

der vil være i området. Fåreavl, fiskeindustri, slagteri og så videre. Det vil være historie til den 

tid,« siger Kalistat Lund.  

 

Mineprojektet har en planlagt opstart om 2-3 år ifølge Greenland Minerals A/S. Om minen bliver 

en realitet, vil med stor sandsynlighed blive afgjort efter valget i Grønland 6. april. 
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Mineprojekt kan presse de grønlandske værdier: 

‘Vi bliver kulturelt fattigere’ 

Fortidslevn og det stærke forhold til naturen står for skud, hvis den omdiskuterede 

råstofmine bliver en realitet. Det er en splittet befolkning, der nu kommer til orde 

ved borgerhøringer 

 

 

Malu Rosing og Mads Carlsson 

 

17. marts 2021 

Diskussionerne om den mulige råstofmine ved Narsaq er for alvor blusset op igen, efter årets første 

borgermøder blev skudt i gang i sidste måned. Et af de helt store samtaleemner er minens betydning 

for den oprindelige grønlandske kultur.  



 

 77 

Blot få kilometer nordøst for den lille by Narsaq ligger Kvanefjeldet. Et bjergområde med en 

undergrund fyldt med sjældne metaller. Det har det australske mineselskab, Greenland Minerals 

A/S, fået øjnene op for. Hvis de får tilladelse, kan de anvende fjeldet til minedrift. I løbet af 37 år 

vil de kunne udvinde værdifulde metaller til produktionen af blandt andet elbiler. 

I starten af februar blev der afholdt borgermøde i det røde forsamlingslokale i Narsaq, hvor de 

kulturelle konsekvenser ved minen blandt andet var på dagsordenen. Ifølge Anne Merrild Hansen, 

der er civilingeniør og professor med speciale i storskalaprojekter ved Ilisimatusarfik i Nuuk og 

Aalborg Universitet, kan man tydeligt se en splittelse i lokalbefolkningen: 

»Den ene fløj ser mineprojektet, som den eneste måde hvorpå samfundet i Narsaq kan overleve. 

Så selvfølgelig må grønlænderne gå på kompromis med deres kultur og traditioner, fordi 

alternativet er ingenting. For uden minen risikerer de alligevel at miste deres kultur og samfund,« 

siger Anne Merrild Hansen og fortsætter:  

»Så er der den anden fløj. De siger, at hvis minen ikke kommer, kan de satse mere på turisme og 

fiskeri. Det vil gøre det nemmere at opretholde det liv og den kultur, som de har i dag.« 

Greenland Minerals A/S oplyser i deres rapport ‘Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed’ 

fra december 2020, at mineprojektet kan sætte de traditionelle værdier under pres og muligvis 

medvirke til et “tab af fællesskabets identitet«.  

Alligevel påpeger de, at den øgede interesse for området netop kan sætte fokus på vigtigheden af 

de lokale traditioner og værdier.  

 

Kampen for fortidsminderne  

 

På Kvanefjeldet står historiker og leder af Narsaq Museum, Jesper Stormly Enevoldsen, med sin 

nyindkøbte kameradrone. Han søger efter Thulegrave i netop det område, der er udset til at huse 

en potentiel mine. Hvis ikke gravene bliver registreret, risikerer de at gå til grunde under 

anlægsfasen. 

Amatørarkæologen er blandt dem, der mener, at en uranmine i området kan få store konsekvenser 

for den traditionelle sydgrønlandske kultur.  
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»Det vil være et identitetstab for os. Der er det med kulturarv, at det ikke er noget, vi ejer, men 

noget vi låner fra den tidligere generation. Vi er nødt til at passe på den for at kunne give den 

videre. Jeg synes, at vi bliver kulturelt fattigere,« siger Jesper Stormly Enevoldsen. 

 

Thulegravene rummer en stor del af den grønlandske historie, fordi cirklerne af sten markerer, hvor 

de oprindelige Thule-folk har ligget begravet. Selvom de er svære at få øje på, har museumslederen 

indtil videre identificeret 80 af de historiske gravsteder.  

»Jeg er bange for, at mineprojektet kommer til at ødelægge dem endnu mere, end de er i forvejen. 

Thulegravene er beskadiget, fordi man tidligere har kørt industrimaskiner hen over dem. I dag er 

der kun fundamenterne tilbage,« siger Jesper Stormly Enevoldsen.  

Minen ville i øvrigt blive placeret få kilometer fra det sydgrønlandske UNESCO 

Verdensarvsområde, der er karakteriseret ved både den unikke inuit- og nordbokultur, der tidligere 

har været i området. 

Et umuligt valg  

En stor del af den grønlandske kultur er det nære forhold til naturen. Det trækker tråde tilbage til 

før kolonitiden, hvor man levede som en del af naturen frem for at leve af naturen. Det fortæller 

Naja Carina Steenholdt, der er postdoc ved Aalborg Universitet og har forsket i, hvad der 

kendetegner den grønlandske livskvalitet.  

»Når grønlænderne siger, at det er vigtigt for dem at have kontakt med naturen, så handler det om 

traditionelle aktiviteter såsom at fiske, jage og indsamle bær og kvan. For mange er naturen 

vigtigere end deres egen familie,« siger Naja Carina Steenholdt.  

Med projektet i Kvanefjeldet følger også en potentiel økonomisk gevinst. En godkendelse af den 

åbne mine kan give Narsaq muligheden for at gøre op med den store arbejdsløshed og udvandring, 

der er i byen. Valget mellem økonomisk vækst eller bevaring af naturen er dog ikke så simpelt 

endda.  
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»I Grønland kan du ikke komme udenom, at du bliver nødt til at tilgodese begge dele. Det hænger 

sammen. Det giver ikke mening at tilgodese menneskene ved at ødelægge naturen. De er afhængige 

af den. Derfor er det et umuligt valg,« siger Naja Carina Steenholdt.  

Den sydgrønlandske befolkning skal fortsætte diskussionerne lidt endnu. De aktuelle borgermøder 

er nemlig sat til at vare frem til sommer. Om mineprojektet i Kvanefjeld ser dagens lys, bliver dog 

først besluttet inden for de næste par år.  

 


