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Synopsis 
 
Emne og motivation 

I hverdagen kan vi blive stillet overfor nogle svære valg. Dette kommer blandt andet til udtryk i 

radioprogrammet Mads og Monopolet. Mads og Monopolet er et radioprogram, som sendes på DR 

P4 lørdag formiddag mellem klokken 9.00 og 12.00. Programmet er blevet sendt i ca. 15 år og star-

tede oprindeligt med at blive sendt på DR P3, men programmet blev flyttet til DR P4 i starten af 

januar 2016. Værten på programmet er Mads Steffensen, og med sig har han i hvert program tre 

kendte personer, som tilsammen udgør det såkaldte Monopol. I programmet bliver Monopolet kon-

fronteret med nogle af lytternes dilemmaer, problemer eller spørgsmål, som lytterne ønsker svar 

på. Monopolets opgave i programmet er at diskutere lytternes problemer m.m. og tilkendegive de-

res holdninger og løsningsforslag. I slutningen af programmet diskuterer og stemmer Monopolet 

om hvem, der har indsendt programmets bedste dilemma. Det dilemma, som får de fleste stemmer 

fra Monopolets panel, får efter programmet tilsendt en Monopol T-shirt (Ulbæk 2016, s. 5-6). Ra-

dioprogrammet har mange lyttere, og d. 14. april 2016 slog programmet dets lytterrekord med 1,3 

millioner lyttere (Nygaard 2018).  

Den måde panelet i Mads og Monopolet debatterer og argumenterer, finder jeg interes-

sant. Jeg vil derfor gerne undersøge, hvordan Monopolets medlemmer argumenterer, og hvilken 

påvirkning et enkelt medlems svar kan have på de andre medlemmers svar. Endvidere vil jeg i for-

bindelse med dette undersøge hvilke andre faktorer, der kan have indflydelse på at være en såkaldt 

"meningsattraktor" (Ulbæk 2016, s. 4) end de faktorer, som Ib Ulbæk nævner i sin tidsskiftsartikel 

"Dilemma-argumentation i radioprogrammet Mads og monopolet" fra år 2016. 

Analysemateriale 

Det empiriske grundlag for min analyse er et afsnit af Mads og Monopolet. Jeg har valgt at analysere 

podcastudgaven af afsnittet, da de musiknumre, der bliver spillet undervejs i programmet, er fjernet 

derfra.  Det afsnit, jeg har udvalgt, blev sendt d. 19. maj 2018, og længden på afsnittet uden musik 

er ca. en time og 40 minutter. Monopolet i afsnittet består af sangerinden Søs Fenger, komikeren 

Jonatan Spang og politikeren Pernille Rosenkrantz-Theil, og de diskuterer undervejs ti dilemmaer, 

som Mads Steffensen præsenterer for dem (DR 2018). 
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Metode og teori 

Den metode, som jeg vil anvende i forbindelse med min analyse, er ”Conversation Analysis” (forkor-

tes ofte som CA), som på dansk kan oversættes til ”konversationsanalyse” (Nielsen og Nielsen 2005, 

s. 14). CA er en metode, der i modsætning til mange andre dele af sprogforskningen arbejder induk-

tivt, idet konversationsanalytikeren ved anvendelsen af denne metode observerer enkelte tilfælde 

og derudfra konkluderer noget generelt. Udover at være induktiv kan CA desuden karakteriseres 

som en type ”grounded theory” (Nielsen og Nielsen 2005, s. 21). Grounded theory er ifølge teoreti-

kerne Glaser, Strauss og Corbin ”en teori, der er udledt induktivt fra analysen af data, der er ind-

samlet systematisk med henblik på at belyse et bestemt fænomen” (Nielsen og Nielsen 2005, s. 

210). Endvidere er fokusset ved CA ifølge George Psathas at afdække samtalers iboende orden (Ni-

elsen og Nielsen 2005, s. 22). Disse afdækninger er kendt for at være tidskrævende (Nielsen og Ni-

elsen 2005, s. 21), hvilket blandt andet kan skyldes, at konversationsanalytikeren i begyndelsen af 

processen anvender det, som kaldes for ”unmotivated looking” (Nielsen og Nielsen 2005, s. 23). 

Unmotivated looking er et begreb introduceret af Psathas i 1995 (Nielsen og Nielsen 2005, s. 23). 

Begrebet indebærer, at konversationsanalytikeren fra begyndelsen af ikke har en hypotese eller en 

problemformulering og derfor lader dataene føre sig frem (Nielsen og Nielsen 2005, s. 23-24). Me-

toden CA blev opfundet af den amerikanske interaktionsforsker Harvey Sacks. Sacks forsøgte gen-

nem en forelæsningsrække på University of Californien i årene 1964-1968 at belyse samtalers orden, 

hvilket førte til grundlæggelsen af CA som metode (Nielsen og Nielsen 2005, s. 28). Siden Sacks’ 

forelæsningsrække i 1960’erne har flere personer bidraget til CA som metode såsom Gail Jefferson 

og Emanuel Schegloff (Nielsen og Nielsen 2005, s. 17). 

Til at belyse samtalernes orden anvendte Sacks i 1960’erne lydoptagelser (Nielsen og Niel-

sen 2005, s. 17). Audio- og videobånd er siden Sacks blevet anvendt af konventionsanalytikere til at 

indsamle og optage autentiske samtaler. Ud fra disse optagelser bearbejder konventionsanalytikere 

samtaler ved at udskrive samtalerne enten meget overfladisk (beskriver kun samtalens indhold og 

anvendelsen af pauser) eller på en mere præcis måde ved at anvende det system som Gail Jeffersons 

senere udviklede og bidrog med (Nielsen og Nielsen 2005, s. 23). Det system, som Jefferson udvik-

lede, var et transskriptionssystem, hvilket i dag anvendes på globalt plan dog i forskellige, tilrettede 

versioner (Nielsen og Nielsen 2005, s. 17). Hvis en konversationsanalytiker ville anvende den først 
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beskrevne måde (den overfladiske), ville personen senere skulle øge detaljeringsgraden af de ud-

skrevne samtaler eller dele af disse samtaler (Nielsen og Nielsen 2005, s. 23).  

Da jeg i min opgave vil anvende CA som metode, påtager jeg i min analyse det, som John 

Heritage definerer som CA’s grundlæggende indsigt. Heritage definerer CA’s grundlæggende indsigt, 

som værende at et udsagn kun kan forstås ud fra dens sekventielle sammenhæng (Nielsen og Niel-

sen 2005, s. 28-29).  Metodens grundindsigt medfører ifølge Heritage, at der kan tales om fire grund-

antagelser indenfor CA (Nielsen og Nielsen 2005, s. 29). Den første grundantagelse er, at ”Interak-

tion er strukturelt organiseret” (Nielsen og Nielsen 2005, s. 29). Endvidere antages det indenfor CA, 

at ”Interaktionelle bidrag er både kontekstbetingede og kontekstskabende” (Nielsen og Nielsen 

2005, s. 29). Den tredje grundantagelse indenfor CA er, at de to førnævnte grundantagelser ”inde-

bærer, at ingen detalje i en sproglig interaktion på forhånd kan afvises som tilfældig eller interakti-

onelt irrelevant” (Nielsen og Nielsen 2005, s. 29). Slutteligt antages det, at ”Detaljerede undersøgel-

ser af sociale interaktioner opnås bedst gennem studier af data, der stammer fra autentisk tale-

sprog” (Nielsen og Nielsen 2005, s. 29). Pga. den grundlæggende indsigt og alle disse nævnte grund-

antagelser finder Sack og Schegloff, at det vigtigste indenfor CA derfor er at spørge: ”Hvorfor gør 

man lige dette på dette sted, og hvorfor lige på denne måde?” (Nielsen og Nielsen 2005, s. 28). Efter 

at jeg ovenfor har beskrevet den metode, som jeg vil anvende, vil jeg herefter beskrive hvilken teori, 

jeg har tænkt mig at inddrage.  

I min analyse har jeg som tidligere beskrevet tænkt mig at undersøge, hvordan Monopolets 

medlemmer argumenterer. I forbindelse med dette vil jeg inddrage begreberne ”pointe”, ”begrun-

delse” og ”grundantagelse” fra Henrik Juels kapitel ”Argumentation og model – en opdatering af 

Toulmins model på dansk” fra fagbogen Hvor er pointen? – kommunikationsfaglige vinkler på argu-

mentation til at beskrive, hvordan panelets argumenter er bygget op. Desuden vil jeg fra samme 

fagbog inddrage begreber såsom ”logos”, ”etos” og ”patos” fra Jan Foght Mikkelsens kapitel ”Ap-

pelformer i argumentation” til at beskrive, hvilken påvirkning et enkelt medlems svar kan have på 

de andre medlemmers svar. Endvidere vil jeg som tidligere beskrevet i sammenhæng med dette 

undersøge hvilke andre faktorer, der kan have indflydelse på at være en meningsattraktor end de 

faktorer, som Ulbæk nævner. Ifølge Ulbæk er ”en meningsattraktor” en person, ”der trækker de 

andres holdninger sin vej” (Ulbæk 2016, s.). Begrebet meningsattraktor stammer oprindelig fra den 

matematiske teori om dynamiske systemer, hvilket Ulbæk har ladet sig inspirere af (Ulbæk 2016, s. 
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11). I Ulbæks tidsskiftsartikel "Dilemma-argumentation i radioprogrammet Mads og monopolet" fra 

år 2016 beskriver han, at en persons etos kan have indflydelse på det at være en meningsattraktor 

(Ulbæk 2016, s. 11). Ulbæk undersøger i sin tidsskriftartikel, hvem der i et enkelt afsnit af Mads og 

Monopolet er meningsattraktoren. Ifølge Ulbæk er meningsattraktoren i Mads og Monopolet den 

person, som i slutningen af dilemmaerne har fået flest personer til at ændre deres holdning til det 

første løsningsforslag, som vedkommende selv forslog (Ulbæk 2016, s. 23). Jeg vil i forlængelse af 

Ulbæks undersøgelse se, om der er andre faktorer, som kan have en påvirkning på det at være me-

ningsattrakter såsom personernes taletid, positionering af personerne, anvendelsen af minimalre-

spons, turtagning samt turtildeling. I forbindelse med dette vil jeg inddrage teori fra fagbogen Sam-

taleanalyse af Mie Femø Nielsen og Søren Beck Nielsen.  

Min analyse vil blive udarbejdet på baggrund af en transskription af selve programmet. Min 

transskription vil på nogle punkter være opbygget på samme måde som Ulbæks transskription. Jeg 

vil i lighed med Ulbæks transskription have passager, hvor jeg fokuserer mere på indholdet og der-

med laver en grovere transskription, hvor jeg ikke beskriver pauser, tøvelyde osv., men beskriver 

det indholdsmæssige (se bilag 1). Dog vil jeg i modsætning til Ulbæk også have passager, hvor jeg 

beskriver samtalen mere præcist ved at anvende de tegn, der er for nærtransskription og som be-

skrives i fagbogen Samtaleanalyse på side 244-45 (se bilag 2). 

Nogle af resultaterne fra min foreløbige analyse   

Ud fra min analyse er jeg foreløbigt kommet frem til følgende: 

1. Når Monopolets medlemmer argumenterer, går de ifølge Ulbæk igennem fire faser: 1) ”Di-

lemma-præsentation”, 2) ”1. udspil”, 3) ”2. diskussion” og 4) ”opsamling” (Ulbæk 2016, s. 

43). I anden og tredje fase fremlægger Monopolets medlemmer hver især deres argumenter 

for deres svar/råd til vedkommende, som har skrevet ind til programmet. Et argument består 

grundlæggende af, hvad Juel betegner som en pointe og en begrundelse. Begrundelsen kan 

endvidere ifølge Juel være underbygget af en grundantagelse. Eksempler på argumenter i 

afsnittet vil jeg give til min mundtlige eksamen.  

2. Med udgangspunkt i det skema, som Ulbæks beskriver i sin tidsskriftsartikel (Ulbæk 2016, s. 

23), har jeg regnet mig frem til, at Pernille er meningsattraktoren for selve dette afsnit. I 

afsnittet "vinder" Pernille fem runder, Jonatan "vinder" fire og Søs "vinder" to. Der er derfor 
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belæg for at karakterisere Pernille som afsnittets meningsattraktor, hvis vi følger Ulbæks 

model.   

3. I afsnittet anvendes endvidere alle tre appelformer. Dog anvendes appelformen patos i hø-

jere grad end appelformerne logos og etos. De personer, der er en del af Monopolet, anven-

der patos med henblik på at appellere til de andre panelmedlemmers følelser og dermed få 

dem til at tilslutte deres argument. Etos er desuden den appelform, som der anvendes 

mindst i afsnittet.  

4. I afsnittet ses der endvidere en tildens til, at den person, som i panelet har længst taletid og 

som oftest tager ordet, er meningsattraktoren.  
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