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Executive Summary 

Trade Unions have played a central role in shaping the Danish labour market as we know it today 

and the majority of the Danish workforce has traditionally been organized in trade unions. 

However, today the traditional Danish trade-union movement is facing a crisis. First and foremost 

they are experiencing unprecedented competition from interdisciplinary unions, more specialized 

legislation and a sharp decline in membership numbers. 

The dissertation focuses on the crisis of the Danish trade unions and takes its offset in the thesis that 

structures in Danish society have changed and can today be described as postmodern, which has led 

to change in society’s expectations of trade unions. The dissertation consists of three analyses and 

the first addresses the question of what characterises today’s society in general and the labour 

market in particular. The analysis is empirically based on the works of Anthony Giddens, Zygmunt 

Bauman and Richard Sennett and shows that society has changed since the heyday of trade unions 

and that today’s individuals do not follow traditions and that choices are made with an increased 

reflexivity. 

In the second analysis we focus on two specific trade unions, 3F and HK, which have both 

witnessed a decline in membership and have both recently launched extensive commercial 

campaigns stressing the, in their view, important work of trade unions. The analysis is empirically 

based on the two campaigns and asks with what strategies do they seek to establish themselves as 

trade unions in the postmodern society? The analysis is theoretically based on Niklas Luhmann’s 

system theory and consists of three components: an organisational analysis, an analysis of the use of 

polyphony in the two organisations and lastly an analysis of the campaigns, which show that 3F and 

HK have two different self-descriptions which results in two different semantic bids for the 

postmodern trade union and HK in particular turns its back on the traditional semantics of the trade 

unions and creates a new self-description. 

Lastly we ask what the consequences of the two semantic bids are for the members of 3F and HK 

and what reactions they cause. Theoretically this part is based on the work of Michel Foucault and 

his theories on power and concludes that the two different semantic bids offer two different forms 

of subjectivity which the members can choose. Furthermore, the analysis shows that especially the 

members of HK react strongly to their campaign.  
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1. Indledning 

1.1 Problemfelt  

Fagbevægelsen i Danmark har set bedre tider - det er ingen hemmelighed. De sidste mange år har 

det lydt, at fagforeningerne er i krise. Det hævdes, at de har overlevet sig selv, og der ikke er mere 

at kæmpe for. Faldende medlemstal har givet fagforeningsledere grå hår i hovedet (Flensburg & 

Olsen 2007: 182). Nye måder at tiltrække medlemmer på er blevet brugt. Alt fra lavere kontingent, 

ekstra forsikringer eller rødvinsaftner og museumsbesøg (C:Beretning 2007: 12-14)1. Specielt hos 

LO-fagforeningerne viser medlemsstatistikerne en mærkbar tilbagegang i løbet af de seneste år. 

Forbundene i LO-fællesskabet har tilsammen i perioden 2002 til 2007 tabt over 161.000 

medlemmer (lo.dk).  

Fagbevægelsens første tid 

For knap 150 år siden vågnede Danmark op til et nyt begreb – fagbevægelsen. Fagforeningernes 

formål var fra begyndelsen at organisere alle arbejdstagerne i et fællesskab, der kunne give 

arbejdsgiverne et reelt modspil i kampen om arbejdsforholdene og lønnen (3f.dk). Det var 

fagbevægelsens centrale opgave at sikre arbejdstagernes interesser på arbejdsmarkedet, herunder 

især løn og arbejdsvilkår. En opgave de kun kunne løse ved at stå sammen og danne fælles front 

mod arbejdsgiverne. Et behov der blandt andet opstod som en konsekvens af adskillelsen mellem 

arbejde og hjem og mellem arbejdstid og fritid (Haue m.fl. 1983: 350-356).  

Det var naturligvis ikke med alle arbejdsgiveres store billigelse, at arbejdstagerne på den måde 

forsøgte at udfordre arbejdsgiverne. I slutningen af det 19. århundrede var der stor uro på det danske 

arbejdsmarked med mange lokale konflikter mellem arbejdstagerne i en virksomhed og dennes ejer. 

I et forsøg på at afgøre magtforholdet og bringe orden på det danske arbejdsmarked varslede og 

iværksatte Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (senere DA) en storlockout i maj måned 1899, 

der først ramte ca. 30.000 arbejdstagere og endte med at omfatte ca. 50.000 arbejdstagere (lo.dk).  

Konflikten endte med septemberforliget af 1899, også kendt som hovedaftalen. Aftalen indebar en 

centralisering af forhandlingsretten, anerkendelse af fagforeningernes forhandlingsret og 

arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Dermed blev der skabt ro på de danske 

arbejdsmarked og reguleringen blev institutionaliseret i frivillige aftaler uden statslig indblanding. 
                                                           
1 Alle referencer til afhandlingens empiri vil være markeret med et bogstav, der referer til den fulde kildeanvisning i 
empirioversigten. 
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Denne måde at regulere arbejdsmarkedet på er siden hen blevet kendt også internationalt som ’den 

danske model’ (lo.dk). Set i dette lys er der ingen tvivl om, at fagforeningerne har haft stor 

betydning for samfundsudviklingen i Danmark. De har ført an i en værdikamp overfor skiftende 

regeringer og magtfulde virksomheder, og samtidigt har de ageret talerør for deres medlemmer.  

Den danske model er i dag under pres 

Altså er et af de vigtigste principper i ’den danske model’ kravet om ikke-statslig-indblanding i 

arbejdsmarkedets forhold. Et princip der i dag er kommet under et stigende pres, senest i 1998, hvor 

den sidste store generalstrejke i Danmark blev afsluttet af regeringen, der ophøjede 

mæglingsforslaget til lov (Flensburg & Olsen 2007: 26). Det fik dengang flere til at udtale, at den 

danske model havde spillet fallit. En model, som ellers er helt enestående på et markedsøkonomisk 

arbejdsmarked.  

Modellen er ikke alene under pres af et samfund, der har svært ved at lade en generalstrejke vare ret 

længe ad gangen. Den presses også indefra af medlemsflugten fra fagforeningerne.  

Et af de centrale elementer i den danske model, er netop LO-organisationernes ret til at forhandle 

overenskomster centralt på sine medlemmers vegne, og med den manglende opbakning til LO-

fagforeningerne mister disse en stor del af sin legitimitet, når der skal forhandles på flertallets 

vegne. Dermed bliver medlemsflugten ikke alene et problem for LO-fagforeningerne og deres 

økonomiske grundlang, men også et problem for reguleringen af det danske arbejdsmarked.  

Fagbevægelsen i dag 

Det er vores tese, at krisen som fagbevægelsen oplever, kan ses som et udtryk for, at de ikke har 

formået at følge med tiden og forandringerne i samfundet. Medlemmerne har ikke længere de 

samme ønsker til deres faglige organisation. Løn, arbejdstid og arbejdsmiljø er i rimelig grad i 

orden og fagforeningernes tidligere konfrontatoriske tilgang til arbejdsgiverne giver ikke længere 

pote. Man kan groft sagt sige, at fagforeningens mentale model ikke længere svarer til 

omgivelserne. Den mentale model omhandler fagforeningens værdier og arbejds- og 

eksistensgrundlag. I ’de gode gamle dage’ ville man tale om fagforeninger som kamporganisationer, 

og som et modstykke til arbejdsgivernes udnyttelse af arbejdstageren. Men sådan er det ikke sikkert, 

at fagforeningerne skal opfattes mere.  
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Afhandlingen vil tage sit afsæt i en diskussion af fagbevægelsens rolle i det senmoderne samfund. 

For 25 år siden, i sin status over fagforeningernes arbejde, udtalte afgående LO-formand Thomas 

Nielsen de berømte ord: ”vi har sejret ad helvede til – godt!”. Kommentaren indrammer stadig på 

effektiv vis manges dobbelte holdning til fagbevægelsen. På den ene side anerkendes de resultater, 

der er opnået og den vigtige rolle fagbevægelsen har spillet i udformningen af velfærdssamfundet. 

Det er hævet over enhver tvivl, at fagforeningen har haft en stor rolle i skabelsen af vores 

arbejdsmarkedssystem – den danske model – som vi er så berømmet for. Men samtidig stiller 

mange spørgsmålstegn ved, om det fortsat er den model, vi skal følge fremover. Der er ganske givet 

forskellige forklaringer på, hvorfor nogle helt undlader at melde sig ind i en fagforening, og hvorfor 

eksisterende medlemmer melder sig ud. Men tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt fagforeningerne 

er fulgt med tiden, og forstår de i tilstrækkelig grad lønmodtagerens ønsker for fremtiden, og kan de 

indfri dem?  

Tidligere LO-formand Hans Jensen påpegede i sin afskedstale i 2007, med direkte henvisning til 

Thomas Nielsens ord, at når man ser på de landvindinger fagbevægelsen har opnået de sidste 25 år, 

ville det ikke alene være forkert at sige, at man havde ”sejret ad helvede til” allerede dengang. Det 

ville være skingrende sindssygt, for sandheden er at der aldrig kan sættes punktum. (Politiken 

27.10.2007) Fagbevægelsen ser altså, ikke overraskende, sig selv som værende relevante, og at der 

endnu er noget at kæmpe for.  

1.1.1 Undren 

De danske fagforeninger er pressede fra flere sider og må agere i en mere og mere kompleks 

verden. Samfundet, tiden og medlemmerne stiller nye og til tider modsatrettede krav til 

fagforeningerne, der på sin side skal søge at holde sammen og agere troværdigt i en sådan arena. Vi 

kan se, at fagforeningerne søger at løse denne problematik med forskellige strategier. Og vil gerne 

se nærmere på, hvad det er for nogle særlige kendetegn, der gør sig gældende på det danske 

arbejdsmarked i dag, og hvordan fagforeningerne dels italesætter sig selv som en relevant 

medspiller i et senmoderne samfund, og dels hvilke strategier de søger i deres PR-kampagner, at 

bremse medlemsflugten. Sidst men ikke mindst ønsker vi at se nærmere på, hvordan medlemmerne 

reagerer på de nye tiltag som fagforeningen tager.  

Helt konkret tages der udgangspunkt i de to største fagforeninger indenfor LO: 3F og HK. To meget 

klassiske fagforeninger, som har eksisteret i over 100 år, og som traditionelt har organiseret den 
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største del af lønmodtagerne i Danmark. Desuden har begge organisationer mistet rigtig mange 

medlemmer gennem de seneste år. HK er således gået fra at have ca. 375.000 medlemmer i 

udgangen af 2002 til ved udgangen af 2007 at have ca. 329.000 medlemmer, det er i gennemsnit ca. 

9.000 færre HK-medlemmer om året i de seneste 5 år. Det samme billede tegner sig for 3F, der dog 

først blev stiftet som en sammenlægning af først SID og KAD i 2003, og siden med RBF i 2005, 

udviklingen for 3F er derfor beregnet som summen af de tre organisationers medlemmer fra før 

2005. De samme tal for 3F viser således en tilbage gang fra ca. 410.000 medlemmer til ca. 341.000, 

det er i gennemsnit ca. 13.000 medlemmer om året (lo.dk).  

De barske tal for de to organisationer har givet anledning til selvransagelse og forsøg på 

nytænkning af fagbevægelsen, for forsat både økonomisk og faglig at være sunde organisationer i 

fremtiden. Det har ført til to umiddelbart vidt forskellige strategier, og ikke mindst to vidt 

forskellige reklamekampagner i løbet af det sidste års tid. Disse to PR-kampagner vil være det 

empiriske omdrejningspunkt for afhandlingen, og er samtidig også de to kampagner, der først vakte 

vores nysgerrighed for fagbevægelsen.  

En anden årsag til valget af netop 3F og HK er, at de på mange måder deler den samme skæbne, 

hvad angår oprindelse, historie og medlemstilbagegang, men samtidig har de tilsyneladende to 

væsentligt forskellige indfaldsvinkler til at tackle de udfordringer de står med. 

Vi ønsker altså at se på, hvordan fagbevægelsen forsøger at håndtere forandringen af samfundet og 

de ændrede vilkår for fagbevægelsen, der er i dag.  Formålet med afhandlingen er således at belyse, 

hvordan fagbevægelsen kommunikativt arbejder med de pres de er fanget i, hvordan de håndterer 

kommunikationsudfordringerne, der ligger i et forandret arbejdsmarked, og videre hvilke 

konsekvenser og pres det skaber i foreningerne, når de forskyder eller ikke forskyder meningen med 

deres virke.  

1.2 Problemformulering 

Den undren og interesse fører til nedenstående problemformulering: 

Hvordan bliver det senmoderne samfund, hvori den danske fagbevægelse må agere, kendetegnet, og 

med hvilke strategier søger hhv. 3F og HK i deres aktuelle kampagner at skabe sig selv, som 

fagforeninger i det senmoderne samfund? Og videre hvilke konsekvenser skaber strategierne for 

medlemmerne og hvilke reaktioner afstedkommer de?  
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Problemformuleringen nedbrydes i tre dele, der hver har sit fokuspunkt, bliver samtidig 

fundamentet for afhandlingens tre overordnede analyser: 

• Først vil der være en analyse af hvilke kendetegn det senmoderne samfund har som 

samfundsstruktur, med særligt fokus på arbejdsmarkedsarenaen. Denne analyse sætter 

rammen for den samlede afhandling, og besvarer problemformuleringens første led: 

hvordan bliver det senmoderne samfund kendetegnet? 

 

• Herefter stilles der skarpt på fagforeningerne som organisationer og deres 

kommunikative selvfremstilling. Til at åbne denne analyse op vil vi anvende Niklas 

Luhmanns system- og kommunikationsteori. Denne del besvarer problemformuleringens 

andet led: med hvilke strategier søger hhv. 3F og HK i deres aktuelle kampagner at 

skabe sig selv som fagforeninger i det senmoderne samfund? Denne analyse vil 

pladsmæssigt blive vægtet tungest, da det er afhandlingens hovedanalyse. 

  

• Besvarelsen af det sidste led i problemformuleringen kræver ligeledes et skifte i fokus, 

som nu vil være relationen imellem fagforening og medlemmerne. Den centrerer sig om, 

hvordan fagforeningernes selvfremstilling påvirker forholdet mellem organisation og 

medlemmer. Teoretisk er denne del baseret på Michel Foucault og hans magtteorier. 

Herved bliver problemformuleringens sidste led bragt i spil: hvilke konsekvenser skaber 

strategierne for medlemmerne og hvilke reaktioner afstedkommer de? Denne analyse vil 

blive mindre omfattende end hovedanalysen ovenfor, og være begrænset af den udvalgte 

empiri som ligger til grund for analysen, mere herom i slutningen af dette kapitel. 

Dermed bliver strukturen for afhandlingen som det fremgår af figuren (fig.1) på den næstfølgende 

side:  
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Kapitel 2 - Analysestrategi 

• Den videnskabsteoretiske ramme 

• Konstruktion af afhandlingens 

teoretiske blikke til de enkelte 

analyser 

 

Kapitel 3 – Det senmoderne samfund (Analyse I) 

• Hvilke særtræk har det senmoderne samfund? 

• Hvilke krav stiller det til aktørerne i dagens samfund? 

• Hvilke begrænsninger og muligheder sætter det? 

Delkonklusion: 

• Skabelsen af afhandlingens forståelse af den aktuelle 

samfundsstruktur 

 

Kapitel 6 - Konklusion 

• Besvarelse af problemformuleringen 

Kapitel 5 – Medlemmernes reaktion (analyse III) 

• Hvordan skabes medlemmerne i semantikken? 

• Hvordan forholder medlemmerne sig til den rolle? 

• Hvilke reaktioner afføder den semantiske 

konstruktion? 

Delkonklusion 

• En sammenlignede diskussion af reaktioner fra 3F’s 

og HK’s medlemmer 

Kapitel 4 – Organisation og selvbeskrivelse (Analyse II) 

Den systemteoretiske organisation 

• Præsentation af 3F og HK som cases 

• Etableringen af 3F og HK som organisationer i et systemteoretisk perspektiv 

Polyfonisk kommunikation 

• Hvilke funktionssystemer knyttes an til og på hvilken måde? 

• Hvilke funktionssystemer er de toneangivende? 

Semantisk konstruktion 

• Hvilken mening tilskrives fagforeningsbegrebet af fagforeningerne? 

Delkonklusion  

• Fastlæggelse af hvordan 3F og HK semantisk konstruerer sig selv, og en 

sammenlignende diskussion heraf. Det bliver samtidig afsættet for analyse III 

Viser afhandlingens 

analytiske sammenhæng, 

 viser opbygningen af 

afhandlingen. 

 

 

Kapitel 1 - Introduktion 

• Problemfelt  og -formulering 

• Afhandlingens struktur 

• Empiri 
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1.3 Empiri 

Afhandlingens tredelte analyse har som beskrevet ovenfor, hver sit iagttagelsespunkt og dermed 

også hver sin primære analysegenstand. Denne tredeling afspejler sig også i den empiri, der er 

udvalgt, da den ændrer karakter alt efter den analytiske genstand.  

1.3.1 – til analysen: Det senmoderne samfund 

Empirisk vil denne analyse adskille sig fra de to øvrige analyser ved alene at basere sig på en 

teoretisk tilgang, hvor kilderne vil være sociologiske teoretikere, og deres analyser af det 

senmoderne samfund. Udvælgelsen af teoretikere og værker er sket efter en vurdering af, at de i 

deres arbejde har dagens samfund i almindelighed som primært interessefelt og udviklinger i 

arbejdslivet i særdeleshed, og på denne vis i en hvis udstrækning arbejder med den samme 

erkendelsesinteresse, som vi selv opstiller. Derudover har vi udvalgt teoretikere, som betragtes som 

førende inden for det sociologiske felt. 

Når man vælger at lave en karakteristik for den aktuelle samfundsstruktur, er det endog meget 

vanskeligt at fastlægge en helt præcis og konkret periode for, hvornår den begynder og især hvornår 

litteraturen begynder at beskrive det. Derfor har vi heller ikke valgt et specifikt starttidspunkt, men 

blot koncentreret os om værker, der er skrevet indenfor de seneste snes år. 

På den baggrund har vi valgt primært at anvende værkerne Modernitetens konsekvenser og Modernitet 

og selvidentitet: selvet og samfundet under sen-moderneniteten af Anthony Giddens, Flydende 

Modernitet af Zygmunt Bauman og Det Fleksible Menneske af Richard Sennett og sekundært af Det 

Hyperkomplekse Samfund af Lars Qvortrup og Det paradoksale Samfund af Nils Mortensen. Sidst i 

analysen har vi derudover valgt at inddrage en diskussion af ligheder og forskelle i Luhmanns 

teoriforståelse i forhold til de valgte teoretikere herunder Luhmanns forståelse af samfundet. 

1.3.2 – til analysen: Organisation og selvbeskrivelse 

Empirien til dette kapitel er delt op i to dele, hvor vi til de to første delanalyser, organisations- og 

polyfonianalysen, vil benytte os af for 3F’s vedkomne: Forbundets Love, Fagligt og Politisk 

Grundlag 2007-2010, Beretning 2007, folderen Præsentation af 3F og ledere fra Fagbladet 3F. I 

HK’s tilfælde benytter vi os af: Love for HK/Danmark, Handlingsprogram for HK/Danmark 2005-

2009, folderen Facts om HK 2007, pressemeddelelser og klummer fra hjemmesiden hk.dk. 
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Den anden del er materiale fra de to fagforeningers reklamekampagner, som kørte i 2008. Her har vi 

valgt at inddrage reklameplakater og avisannoncer, som fagforeningerne selv har produceret til brug 

for ekstern markedsføring. Generelt gælder det for mediekampagner, som de udvalgte, at de 

udspilles på flere medieplatforme og har forskellig form, alt afhængig af hvilken platform der 

anvendes. Det skyldes, at enhver medieplatform stiller nogle bestemte formkrav, men åbner også 

særlige muligheder for, hvordan annoncematerialet skal udformes (Grønholdt m.fl. 2006). Det er 

ikke afhandlingens mål at analysere på, hvordan de enkelte platforme arbejder sammen i en 

kampagne eller om plakater er at foretrække frem for avisannoncer eller flyers; afhandlingens 

erkendelsesinteresse er alene at se på den kommunikation, der udtrykkes i kampagnen. Men for at 

få kampagnens variationer med, har vi valgt at inddrage al den kampagnekommunikation, der har 

været tilgængelig på de respektive fagforeningers hjemmesider. 

1.3.3 – til analysen: Medlemmernes reaktioner 

Til at besvare denne del har vi valgt at bruge de debatindlæg, som er skrevet af interessenterne for 

3F og HK, herunder deres egne medlemmer, potentielle medlemmer og andre, på deres 

hjemmesider. 

Vi har i indsamlingen af empiri til denne analyse været nødsaget til at arbejde med to forskellige 

periodeafgrænsninger, da 3F sletter alle indlæg efter en måned. Derfor arbejder vi for 3F’s 

vedkommende med indlæg skrevet i perioden mellem d. 8. januar 2009 og d. 25. februar 2009. HK 

derimod bibeholder alle indlæg og derfor arbejder vi med en længere tidsperiode der går fra 1. 

september 2008 til 31. december 2008. 

En anden forskel i empirien er, at HK på sin hjemmeside har oprettet et særligt debatforum, som 

kun forholder sig til kampagnen ’En del af løsningen…’, hvorfor alle indlæggene på den ene eller 

den anden måde tager direkte stilling til kampagnen. 3F’s debatsite har ikke en side som specifikt 

forholder sig til 3F’s kampagner, men mere generelt til det arbejde som 3F udfører herunder 

kampagnerne. 

En tredje og sidste forskel mellem de to er, at omfanget af indlæg på HK’s hjemmeside er noget 

mere omfattende end hvad der gør sig gældende på 3Fs hjemmeside. 

  



14 
 

1.3.4 Empiriens status 

Udgangspunktet, når man arbejder konstruktivistisk, er, at verden ikke blot ligger derude og venter 

på at blive iagttaget, men at den bliver til gennem konstruktionen af den. Denne konstruktion 

foregår gennem en udvælgelse af nogle kilder frem for andre, deri ligger også afhandlingens 

afgrænsning og begrænsning. Hvis vi havde valgt nogle andre kilder eller en anden tilgang ville 

afhandlingen have et andet resultat med nogle andre konklusioner. 

Vi koncentrerer os i afhandlingen om plejet semantik, dvs. skrifter som er sprogligt 

gennemarbejdede, og derfor anvender begreber og temaer med omhu. I både HK’s og 3F’s interne 

kommunikation såvel som eksterne kampagner er der tale om tekster, hvis kommunikation er 

udfoldet og semantikken plejet. Gennem skriften kan meddelelsen gentages og bredes ud, og 

skriften muliggør, at kommunikationen kan nå vidt omkring, da den skrives af nogle få men læses 

af mange. Skrift gør det således muligt at bære kommunikationen ud over tids- og rumlige 

begrænsninger og i den forstand er skrift en bevaringsværdig og universel kommunikationsform 

(Rennison 2003: 38). 

Det er videre heller ikke hensigten at dokumentere teksternes ’ubevidste’, det den skjuler eller er et 

billede på. Det handler i stedet om at tage afstand fra alle reducerende og fortolkende beskrivelser. 

Om at give det skrevne den fulde opmærksomhed og ikke søge at besvare, hvad der hermed menes 

eller ikke menes med det skrevne. På denne vis udtaler vi os kun om, hvordan reservoiret af 

meningsformer udvikler sig – ikke hvorfor (Rennison 2003: 42). 

Det skulle nu være klart, at vi har afgrænset afhandlingen på flere områder, dels har vi, ved at 

fokusere på den officielle langvarige kommunikation fra hovedforbundene, afskåret os fra at se på, 

hvordan der kommunikeres lokalt i afdelingerne eller ude på arbejdspladserne. Vores valg af 

kampagnerne ses som et udtryk for deres operationalisering for deres overordnede 

arbejdsprogrammer og strategi, og endelig ved udvælgelsen af debatindlæggene på deres 

hjemmeside, har vi afskåret os fra den gruppe af medlemmer, som ikke bruger internettet til at ytre 

sine synspunkter. 
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2. Analysestrategi 

2.1 Videnskabsteoretisk afsæt 

Denne afhandlings videnskabsteoretiske tilgang er bestemt af to mere eller mindre 

sammenhængende faktorer nemlig ved 1) dens problemformulering og 2) dets valg af teoretisk blik. 

Når vi i problemformuleringen spørger til, hvad der kendetegner det senmoderne samfund, altså 

hvordan udvalgte begreber bliver forstået i det senmoderne samfund, og videre hvordan to 

fagforeninger emergerer i deres kommunikation, og endeligt hvordan deres medlemmer bliver til 

som medlemmer, da tages det ikke for givet, at disse kategorier er faste og entydige, men er noget 

som bliver skabt. Vi bevæger os væk fra en ontologisk tilgang, hvor det antages, at verden 

eksisterer uafhængigt af observatøren, og at den sande erkendelse kan opnås ved at bruge særlige 

metoder. Vi bevæger os dermed over imod en epistemologisk orienteret videnskabsteori, der netop 

spørger til, hvordan verden bliver til, og ikke hvad der er i verden, hvorved den per definition er af 

2. orden2 (Andersen 1999: 13). 

Afhandlingens valg af teoretisk blik har selvsagt også stor betydning for den videnskabsteoretiske 

tilgang, og gennem valget af teoretikerne Niklas Luhmann og Michel Foucault indskriver vi os i en 

poststrukturalistisk tradition. Netop disse to er udvalgt, idet Luhmann bidrager med et særligt blik 

for kommunikation og Foucault har et særligt blik for magt, hvorved de supplerer hinanden til 

besvarelsen af problemformuleringen. Vi vil i det følgende kort redegøre for, hvordan de begge 

videnskabsteoretisk arbejder antiessentialistisk og dermed har et fælles grundlag. 

Poststrukturalismens udgangspunkt er et opgør med metafysikken og den traditionelle dialektiske 

tænkning om forholdet mellem det reelle og imaginære. I disse tilgange er målet at få tankerne og 

forestillingerne om verden til at være i overensstemmelse med det faktiske værende i verden, og 

hvor sproget er telegraflinjen herimellem. Poststrukturalismens opgør udmønter sig i skabelsen af et 

tredje domæne, det symbolske, hvor det imaginære og reelle bringes sammen og falder fra hinanden 

igen (Esmark 2005: 14). Det er således det symbolske domæne, der skaber strukturen. Sproget 

bliver derfor i sin konstruktion ikke længere blot en telegraflinje eller et redskab til opnåelse af sand 

erkendelse af det reelle, men det som skaber, det der er.  Det er i strukturerne, at begreber og 

fænomener opnår deres betydning og kommer til udtryk i sproget (Esmark 2005: 20). 

                                                           
2
 Forskellen mellem iagttagelse på første og anden orden vil blive præsenteret senere i kapitlet. 



16 
 

Der er således ikke nogen iboende naturlighed i de genstande og begreber, som opleves i 

samfundet, der afkræver en bestemt meningsforståelse – men at disse er vilkårligt eller kontingent 

sammensat (Esmark 2005: 15). Herved er vi tilbage ved antiessentialismen, da poststrukturalisterne 

ikke mener, at der er nogen determinerende essens i det betegnede, og at et begreb eller fænomens 

mening kun kan forstås ud fra de relationer eller strukturer, som det indgår i. 

Hos Luhmann kommer denne antiessenstialisme til udtryk ved, at enhver iagttagelse af verden er 

bestemt af iagttageren og ikke af det værende. Sociale systemer, eller systemer i al almindelighed, 

kræver ikke én bestemt måde at blive iagttaget på, men det er op til det iagttagende system selv at 

fastlægge sin iagttagende forskel (Thyssen 1997: 24). Dette kommer til udtryk ved, at ethvert tema i 

kommunikationen kan iagttages med en mangfoldighed af logikker, der hver især farver temaet i sin 

logik. Samtidig med at Luhmann hævder, at kun sætninger, eller udsagn om verden, og ikke verden 

i sig selv, kan have en sandhedsværdi, søger han at balancere imellem den radikale konstruktivisme, 

der hævder, at verden blot er en forestilling, og den naive realisme, der hævder, at verden eksisterer 

uafhængigt af iagttageren. (Thyssen 1997: 24). 

Foucault arbejder i sit teoriapparat, herunder hans teorier om magt, ligeledes antiessenstialistisk, 

idet han peger på, at det er den struktur bestemte begreber indgår i, der afgør deres betydning og 

mening. Videre afviser Foucault muligheden for at sige noget positivt i positivistisk forstand om, 

hvad der er, eftersom det virkelige udelukkende er tænkbart gennem diskursive filtre (Stormhøj 

2001: 64). Derimod gør Foucault det til sit projekt at undersøge, hvordan det, der er, er blevet til 

indenfor en bestemt diskurs. En forskel mellem dem er dog, at Foucault i modsætning til Luhmann 

ingen ambitioner har om at udskrive en universel teori. Når viden er diskursivt konstrueret, og når 

det der findes, er mangfoldige diskurser, så er sandhed udelukkende udtryk for en lokal dom. Det er 

en dom, der afsiges over et argument med udgangspunkt i diskursinterne gyldighedsregler, der 

bestemmer, hvad der tæller som sandt eller falsk (Stormhøj 2001: 64). 

Luhmann og Foucault spiller også ganske udmærket sammen på det erkendelsesteoretiske plan. De 

har begge opgivet ideen om det transcendentale erkendende subjekt, og indsætter i stedet strukturen 

som det erkendende. Det kommer til udtryk hos Luhmann ved, at det alene er de autopoietiske3 

systemer, der erkender, gennem deres iagttagelse af system og omverden (Luhmann 2000a: 49). 

                                                           
3
 Luhmanns generelle systemteori går ud fra, at alle systemer er autopoietiske eller selvreferentielle om man vil. Det 
betyder, at de selv skaber de elementer, som udgør det de består af, og at de er operationelt lukkede (Luhmann 1997: 
45). 
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Foucaults tilgang er lidt anderledes. Han opererer ikke med særligt erkendende systemer, men i 

stedet at grundlaget for erkendelse er historisk konstrueret. Foucault fastholder således subjektet 

som værende det erkendende, men afviser et evigtgyldigt grundlag for erkendelse. Erkendelsen er 

hos Foucault, derfor indspundet i det aktuelle sandhedsregime (Heede 2007: 69). 

Afsluttende på den analysestrategiske indledning skal det nævnes, at vi i afhandlingen anvender 

begrebet antiessentialisme, som en samlende betegnelse for poststrukturalisme, konstruktivisme 

mv. 

2.2 Om at arbejde konstruktivistisk 

Det giver sig selv, at valget af den videnskabsteoretiske ramme kræver en bestemt tilgang til den 

valgte case og til brugen af teori, og sætter nogle begrænsninger for, hvordan afhandlingen bliver 

udformet; og deraf også får indflydelse på, hvilke konklusioner afhandlingen kan drage. 

Når udgangspunktet som vist ovenfor er, at verden ikke indeholder nogen essens, der kan iagttages 

uafhængigt, og som i sig selv kræver iagttagelse på én måde, men derimod er, at verden bliver til 

gennem sproget; da vil der heller ikke kunne sluttes nogle universelle og almengyldige 

konklusioner i afhandlingen. Verden vil i varierende grad fremstå forskellig, alt efter hvem der 

iagttager den4. Det afhandlingen kan udtale sig om er, hvordan samfundet og fagforeningen bliver 

skabt med det valgte blik, og hvilke implikationer det har for deres funktion som fagforeninger. 

Det er altså af særlig afgørende betydning, når man arbejder antiessentialistisk, hvilket blik der 

anvendes, og hvordan det bliver formet i analysen; men også hvordan empirien bliver konstrueret. 

Vi kan altså ikke, med ovenstående in mente, hævde, at vores analyse giver et komplet og 

transcendentalt sandt billede af fagbevægelsen, dens medlemmer og dets problemer; blot et 

velargumenteret og -underbygget bud på, hvordan man kan forstå fagbevægelsen i dag. 

Dermed skal det ikke være sagt, at den konstruktivistiske tilgang henfalder til den absolutte 

relativisme, blot fordi blikket og genstanden er et resultat af vores produktion. Den antiessentialiske 

tilgang vil derfor ikke kunne undsige sig kritik, men kritikken skal foregå på de præmisser, som 

analysestrategien stiller op. 

                                                           
4
 Havde vi i stedet valgt at anlægge f.eks. et Laclausk4 diskurs blik, kunne vi åbne op for at se, hvordan de diskursive 
kampe både internt i fagforeningerne og eksternt uden for fagforeningerne søger at bestemme, hvordan fagforeningerne 
skal optræde. 
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2.3 Forholdet mellem samfundsstruktur og semantik 

Afhandlingens grundteoretiske udgangspunkt er det, ifølge Luhmann, interdependente forhold 

mellem samfundsstruktur og semantik5 (Kneer & Nassehi 1997: 124), og dermed kommer 

afhandlingen, som det også indikeres i problemformuleringen, til at operere både på et 

samfundsstrukturniveau og et semantisk niveau. Afhængighedsforholdet herimellem betyder, at en 

ændring i samfundsstrukturen vil afkræve en forandring i semantikken om fagbevægelsen, og 

herefter tilpasse sig den gældende samfundsstruktur. 

Et samfund forstås hos Luhmann som det omfattende system af alle kommunikationer, som 

reproducerer sig selv autopoietisk, når det i et rekursivt netværk af kommunikationer hele tiden 

skaber nye (og altid anderledes) kommunikationer (Kneer & Nassehi 1997: 115). Selvfølgelig kan 

alt ikke kommunikeres, og derfor angiver struktur hos Luhmann indsnævringen af de 

tilslutningsmuligheder, der er tilladt i systemet (Kneer & Nassehi 1997: 121). Struktur angiver altså 

hos Luhmann, at nogle kommunikationer er sandsynlige, mens andre er usandsynlige eller 

udelukkede, og den videre kommunikation selekteres af forventninger, hvorved sociale systemers 

strukturer kan forstås som forventningsstrukturer. Med dette mener han, at forventninger 

indsnævrer mulighedsrummet for den næste kommunikation – men holder samtidig noget åbent. 

Dermed erstatter Luhmann det mere stive strukturbegreb med et dynamisk perspektiv, og taler 

derfor om, at autopoietiske systemer har en dynamisk stabilitet, hvilket både tager højde for den 

kontingens, som ligger i nedbrydningen over tid, og den indsnævring af kontingens, som 

selektionen bevirker (Kneer & Nassehi 1997: 121). Ændringer i forventningsstrukturer er ikke 

umulige hos Luhmann – om end nogle vil være usandsynlige – men forandringerne i 

forventningsstrukturerne vil potentielt medføre skabelse af nye semantikker, udviskning af tidligere 

eller genskabe gamle semantikker på ny. Semantikker opstår omkring bestemte meningshorisonter, 

og bliver således til beholdere af mening som øger sandsynligheden for, at kommunikationen 

lykkedes.  Dannelsen, udfasningen og forandringerne i semantikken afgøres af samfundet selv, som 

et socialt kommunikationssystem. Semantikkerne bevares kun så længe de formår at opfylde sine 

formål og understøtte den funktionelle uddifferentiering i samfundet (Esmark 2005: 246). Denne 

proces er dog umådelig træg, hvorfor utidssvarende semantik vil optræde også efter, at den ’burde’ 

være udfaset. 

                                                           
5 Senere i dette kapitel vil vi gå lidt nærmere ind i hvad semantik er og hvordan den kan bestemmes. Her er det alene 
nok at bestemme det til at være: beholdere af mening, der står til rådighed for kommunikationen. 
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2.4 Analysestrategi for kapitel 3: Det senmoderne samfund 

Specialets første analysedel skal som beskrevet sætte den samfundsmæssige struktur for 

afhandlingen. Analysen vil besvare problemformuleringens første del: Hvordan bliver det 

senmoderne samfund, hvori den danske fagbevægelse må agere, kendetegnet? 

Det senmoderne samfund er et emne, som fylder meget i den sociologiske litteratur, og der er 

skrevet en lang række bøger, artikler og essays, som hver især søger at give et kvalificeret bud på, 

hvilke kendetegn samfundet har i dag, herunder også arbejdsmarkedet i det senmoderne samfund. 

Der er langt fra enighed i litteraturen om, hvordan samfundet i dag skal kategoriseres; der er dog en 

bred enighed om, at samfundet har forandret sig bl.a. i takt med den øgede globalisering. Det, der er 

uenighed om, er, hvor radikal denne forandring er, og hvorvidt den skaber en ny kategori for 

samfundet. 

Vi arbejder i nærværende afhandling med den antagelse, at de samfundsmæssige betingelser og 

krav til fagbevægelsen i dag, er en medvirkende årsag til den krise de befinder sig i. På den 

baggrund bliver det selvsagt vigtigt at beskrive den forståelsesramme, vi har af det senmoderne 

samfund. Vi nærer ingen forestilling om, at analysen skal kunne give en udtømmende og 

endegyldig karakteristik af, hvad det senmoderne samfund indebærer, endsige afgøre hvordan det 

skal kategoriseres. Derimod skal afsnittet ses som et oprids af, hvad vi forstår som særlige 

kendetegn ved dagens samfund, og særligt arbejdsmarkedet i det senmoderne samfund. 

Operationalisering af analysen 

Analysen vil indledningsvis søge at give et kondenseret bud på nogle generelle træk ved det 

senmoderne samfund, og dernæst se nærmere på individualisering i det senmoderne. Herefter vil 

analysen blive konkretiseret ved at blive struktureret omkring en række begreber, vi mener, er 

centrale for at forstå det aktuelle arbejdsmarkedsfelt i det senmoderne samfund, som fagbevægelsen 

må agere på og i. Da vi i afhandlingen søger et svar på, hvorledes fagbevægelsen forsøger at 

forholde sig til den medlemsflugt, der har fundet sted de senere år, finder vi det nødvendigt, at vores 

udvalgte begreber relaterer sig til arbejdsmarkedet og arbejdslivet anskuet fra arbejdstagers 

synsvinkel. Det er: moral, flygtighed, fleksibilitet, solidaritet og velfærdsstaten6. Afslutningsvis vil 

                                                           
6 Begreberne er udvalgt af os på baggrund af en kvalificeret formodning om at de har en særlig relevans for 
fagbevægelsen og deres arbejdsområde. 
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vi i analysen diskutere og sammenligne vores resultater med Luhmanns forståelse af dagens 

samfund. 

Analysen vil adskille sig væsentligt i sin opbygning fra afhandlingens to øvrige analysedele. Hvor 

de analysestrategisk vil være bygget op om henholdsvis Niklas Luhmanns systemteori og Michel 

Foucaults magt og styringstilgang, vil der i denne analyse være et fravær af teoretiske 

analysebærende begreber. Vi vil i vores diagnosticering af det senmoderne samfund benytte os 

empirisk af litteratur af primært Anthony Giddens, Richard Sennett og Zygmunt Bauman, og 

sekundært Nils Mortensen og Lars Qvortrup. Analysen vil således alene iagttage sociologernes 

iagttagelser og iagttagelser af iagttagelser, af det senmoderne og gengive deres iagttagelser. 

Formålet er ikke at påpege blinde pletter og problematisere deres iagttagelser, men blot at redegøre 

for, hvad afhandlingen forstår ved de udvalgte begreber, ved at tage udgangspunkt i deres 

iagttagelser. Derved er analysestrategiens ledeforskel eller blik ikke funderet i en bestemt teoretisk 

retning, men vil alene være af empirisk karakter eller common sense om man vil. Analysens 

ledeforskel vil være det senmoderne / moderne, hvor det som iagttageren iagttager som senmoderne 

vil være dét, som vi vil dømme som senmoderne. En ledeforskel der umiddelbart synes ganske 

simpel og anvendelig; men som kort berørt ovenfor, er der i litteraturen langt fra enighed om, hvad 

begrebet senmoderne indeholder. I afhandlingen her vil vi forstå senmoderne, som en samlende 

betegnelse for de begreber, der antyder en forandring af samfundet fra det mere klassisk industrielle 

samfund til det det er i dag. Vi sidestiller altså betegnelser som postindustriel, postmoderne, 

senmoderne, flydende modernitet, refleksiv modernitet mv. med begrebet om det senmoderne og 

anvender fremover denne betegnelse. 

Den teoretiske klangbund for analysen vil være Luhmanns teori om det funktionelt 

uddifferentierede samfund, som vi vil sammenholde med de andre sociologer. Dette fordrer dog en 

lidt nærmere diskussion af, hvordan Luhmanns teori spiller sammen med de ovennævnte, da 

Luhmann ingenlunde ser sin teori som værende særligt postmoderne, og endog tager eksplicit 

afstand fra, at det giver mening og har reelle implikationer at give den aktuelle samfundsform 

prædikatet postmoderne (Luhmann 2000b: 46). Han anfører, at selve diskussionen, om hvorvidt 

samfundet i dag er postmoderne eller ej, er et rent semantisk spørgsmål, og han kan ikke identificere 

noget skarpt brud mellem det moderne og postmoderne (Luhmann 2000b: 35). Luhmann medgiver 

dog, at der er sket forandringer i den måde, hvorpå samfundet fungerer og er struktureret på, altså at 

det økonomiske produktionsvilkår har forandret sig; at det er vanskeligere at identificere en stat som 
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genstand for den politiske kommunikation etc. – men at det økonomiske system stadig opererer i 

mediet penge og det politiske i magt etc. (Luhmann 2000b: 35). Der er ifølge Luhmann sket 

forandringer, der giver nogle udfordringer og problemer – men ikke så markante, at man kan tale 

om et brud. Spørgsmålet om postmoderne versus moderne samfund er spørgsmålet om samfundets 

selvbeskrivelse, og når det beskriver sig selv som postmoderne kræver det, at man overskrider 

formens grænse, og ser, hvad det postmoderne samfund er til forskel fra det moderne (Luhmann 

2000b: 40). Så på trods af Luhmanns afvisning af de kendetegn, som andre sociologer mener, er 

særegen for det senmoderne samfund (Luhmann 2000b: 44-45), vil vi betragte teorien om det 

funktionelt uddifferentierede samfund, som en senmoderne forståelse af samfundet. 

Hvorfor det efterfølgende vil redegøre for teorien om det funktionelt uddifferentierede samfund. En 

model, der afslutningsvist i analysen vil blive sammenstillet med den samfundskarakteristik som 

analysen frembringer. 

2.4.1 Det funktionelt uddifferentierede samfund 

Samfundet har ifølge Luhmann undergået en udvikling over tid fra strukturelt at være segmentær 

uddifferentieret, over en stratifikatorisk differentiering til i dag at være funktionelt differentieret7 

(Luhmann 2000a: 487-489). Ændringerne i den primære differentieringsform skyldes en 

evolutionær proces, hvis motor er kompleksitet, altså har forøgelsen af samfundets 

egenkompleksitet ledt til et niveau, hvor den aktuelle primære differentieringsform ikke længere har 

kunnet håndtere den, og dermed er der søgt andre måder at håndtere forøgelsen af kompleksitet 

(Kneer & Nassehi 1997: 128-129). 

I det funktionelt uddifferentierede samfund etableres, der særlige autopoietiske subsystemer formet 

omkring afgrænsede områder eller funktioner i samfundet. Systemer, hvis iagttagelse og 

kommunikation ikke kan henføres til bestemte institutioner eller organisationer i samfundet, og som 

således penetrerer hele samfundet og gennemløber alle dets organisationer og institutioner. Dermed 

ikke sagt, at der ikke skabes særlige organisationer omkring disse funktionssystemer, blot at 

funktionssystemerne opererer uafhængigt af disse organisationer (Kneer & Nassehi 1997: 145). Det 

er således kommunikationen, og ikke handlingerne, som bestemmer hvilket funktionssystem, der er 

aktualiseret. 
                                                           
7
 Førstnævnte betyder uddifferentiering af samfundet i ens delsystemer, f.eks. stammer og familier, næste betyder 
uddifferentiering af samfundet i ulige sociale lag, som er forankret i samfundsstrukturen gennem en lededifference som 
er virksom i hele samfundet, og sidstnævnte betyder uddifferentiering af samfundet i uens delsystemer, som adskiller 
sig fra hinanden gennem deres funktionelle relation til samfundet som f.eks. økonomi og politik. 
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Luhmann har identificeret en række forskellige funktionssystemer i det moderne samfund8, og 

fælles for dem er, at de er autopoietiske systemer, der er lukkede om sig selv gennem deres særegne 

ledeforskel, med hvilken de iagttager verden. Denne ledeforskel er kodet asymmetrisk mellem to 

værdier, hvor den ene er at foretrække frem for den anden, og funktionssystemet kan ikke iagttage 

med nogen tredje værdi (Andersen 2002: 30). Den binære kodning sikrer funktionssystemets 

lukkethed, mens funktionssystemets åbenhed, derefter muliggøres gennem dets programmer for 

kodningen af kommunikationen. Det er således et funktionssystems programmer, som afgør om en 

given iagttagelse skal kodes i dens positive eller negative værdi (Luhmann 2000a: 248). 

Lad os demonstrere ovenstående ved eksempelvis rettens funktionssystem. Retten iagttager med 

koden ret/uret, hvor ret er dens positive værdi og uret dens refleksionsværdi. Til at afgøre om en 

given iagttagelse er retfærdig eller uretfærdig bruger retten sit program, loven, kontrakten eller 

andet tilsvarende. Hvorved det ses, at retten som funktionssystem er lukket omkring sin kode 

ret/uret, idet det er den ledeforskel, der konstituerer retten som et funktionssystem. Samtidig sikres 

systemets åbenhed ved, at det specifikke program kan ændres, alt efter hvilken kommunikation der 

formes i funktionssystemet. 

Da funktionssystemerne indkoopererer deres refleksionsværdi eller omverden i sig, gør det dem i 

stand til at iagttage hele verden, uden dog at kunne hævde at have et privilegeret iagttagelsespunkt 

af verden (Luhmann 2000a: 506). Det betyder, at der ikke er noget funktionssystem, der har primat i 

sin iagttagelse af verden i forhold til andre funktionssystemer, men at de derimod er sideordnet. Det 

er således ikke muligt at udpege et funktionssystem, der samordner og strukturerer alle de øvrige 

funktionssystemer (Kneer & Nassehi 1997: 151). 

Til ethvert funktionssystem knytter der sig et symbolsk generaliseret medie. Det er derfor mediet, 

som konstituerer den kode der lukker funktionssystemet i sagsdimensionen. Deres funktion som 

medie, er, som alle andre medier, at øge sandsynligheden for at kommunikationen lykkedes, idet 

kommunikationen, som nævnt ovenfor, i udgangspunktet er meget usandsynlig (Luhmann 2000a: 

202) De symbolsk generaliserede medier er generelle i den forstand, at de byder sig til som medie 

for kommunikation om hvad som helst, altså at alt i denne verden kan kommunikeres, ved at blive 

                                                           
8
 Luhmann opererer i sit forfatterskab med det økonomiske system, politiske system, religiøse system, retslige system, 
pædagogiske system, kunstsystemet, kærlighedssystemet, videnskabelige system og det massemediale system (Esmark 
2005: 233). Der findes ikke en absolut og endelig oversigt over hvilke funktionssystemer, der er uddifferentieret eller 
som kan uddifferentieres i samfundet. 
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formet, i et vilkårligt medie. Mediet afgør blot hvordan kommunikationen bliver farvet. Mediet er 

symbolsk, idet det kan optræde i mange forskellige fysiske udtryk (Andersen 2002: 30). 

Ovenstående kan illustreres af mediet penge, som er det medie det økonomiske funktionssystem 

formes i. Penge er således generelle, da alt i denne verden kan iagttages økonomisk og opgøres i 

penge, samtidig er det et symbolsk medie, der kan have udtryk i mønter, sedler og kreditkort. 

Den nedenstående tabel viser en skematisk oversigt af en række funktionssystemer, deres 

ledeforskelle og medier. De udvalgte funktionssystemer vil senere indgå mere specifikt i analysen 

af fagforeningerne som organisationer: 

Funktionssystem Ledeforskel Medie 

Økonomien Betale/Ikke-betale Penge 

Pædagogikken Dannet/Udannet Eleven-Barnet 

Omsorgen Hjælp/Svigt Omsorg 

Sundheden Rask/Syg Behandling 

Politikens Magtoverlegen/Magtunderlegen Magt 

Juraens  Ret/Uret Ret 

(Inspireret af Niels Åkerstrøm Andersen 2002: 31) 

Afslutningsvist skal vi kommentere på, at de udvalgte tekster ikke tager udgangspunkt i det danske 

samfund; men har en amerikansk, engelsk og dansk kontekst. Vi er samtidig bevidste om, at et hvert 

nationalt samfund har sine særlige strukturerer, organisering og traditioner, og at det på den måde 

ikke blot kan copy-paste fra det ene til det andet. Vi vil dog hævde, at de alle har nogle fællestræk, 

som gør at de alligevel ligner hinanden så meget, at vi ikke skal tage nogen særlige forbehold i 

overførslen til eksempelvis det danske samfund. 

2.5 Analysestrategi for kapitel 4: Organisation og selvbeskrivelse 

Efter at vi med ovenstående analysestrategi har konkretiseret, hvordan vi vil afdække den aktuelle 

samfundsstruktur vil vi gå videre, og arbejde med den anden halvdel af samfundsstruktur-semantik 

forholdet, semantikken. 
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I specialets anden analysedel ønsker vi at fremanalysere, hvorledes henholdsvis 3F og HK gennem 

deres aktuelle kampagner og kommunikation emergerer som fagforeninger i et senmoderne 

samfund, og hvordan de former semantikken herom. Til at udfolde dette anvendes Luhmanns 

systemteori, herunder særligt begreberne om organisationen, polyfoni og funktionssystemer samt 

semantik. 

I det følgende afsnit vil vi søge at afdække nogle af teoriens vigtigste begreber. Luhmanns 

forfatterskab er meget omfattende, derfor skal præsentationen ingenlunde anskues som 

udtømmende, men som en introduktion til de af Luhmanns begreber, der er vigtige at have med i 

bagagen, til forståelsen af analysestrategien for afhandlingens hovedanalyse. 

2.5.1 Grundbegreber 

Kommunikation 

Ifølge Luhmann består samfundet udelukkende af kommunikation. Luhmanns 

kommunikationsbegreb adskiller sig fra en gængs forståelse af, at mennesker eller organisationer 

kommunikerer, i det luhmannske univers er det kun kommunikation, der kommunikerer. Eller sagt 

på en anden måde, så kommunikerer systemer, ikke subjekter. Mennesker kan i en systemteoretisk 

betragtning slet ikke karakteriseres som én enhed, men derimod som en flerhed af selvstændige 

systemer, f.eks. det psykiske system og det biologiske system (Andersen 1999: 124). Dermed kan 

en afsender, f.eks. HK eller 3F, ikke determinere, hvordan en potentiel modtager vil knytte an til 

kommunikationen. På baggrund af dette, så kan man i en systemteoretisk optik ikke iagttage 

aktørers intentioner i kommunikationen, da kommunikationen altid kun vil henvise til 

kommunikationen selv (Luhmann 2000a: 184). Kommunikation forstår Luhmann hverken 

kommunikative handlinger, eller en overførsel af budskaber mellem afsender og modtager. 

Kommunikation skal derimod ses, som en koordineret udvælgelse, som består af en syntese af tre 

selektioner: 1) selektion af information, dvs. hvad skal kommunikeres, 2) selektion af 

meddelelsesform, dvs. hvordan skal informationen kommunikeres og 3) selektion af forståelse, dvs. 

hvad der forstås ved det meddelte. Kommunikationen er ikke en kommunikation før alle tre 

selektionsprocesser har fundet sted (Luhmann 2000: 182-183). 

Iagttagelse 

I Niklas Luhmanns systemteori defineres en iagttagelse som en operation, og denne operation forgår 

altid ved, at der indikeres en forskel. Det, at iagttage ’noget’, er at iagttage ’noget’ netop i kraft af 
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det, det ikke er. Det vil sige, at man f.eks. ikke kan iagttage en person som værende ’solidarisk’, 

uden også (ubevidst) at indikere, hvad der menes med det modsatte af ’solidarisk’ – for eksempel 

egoistisk. Sagt på luhmannsk: ”en iagttagelse er en indikation inden for rammen af en forskel” 

(Andersen 1999:109), og i eksemplet ovenfor ville der være tale om en indikation af solidaritet 

inden for rammen af forskellen egoisme. En sådan iagttagelse kalder Luhmann også for iagttagelse 

af 1. orden, og her er forskellen, som der bliver indikeret indenfor, ikke synlig for iagttageren selv, 

og derfor kan iagttageren af 1. orden ikke se, hvad han ikke kan se – forskellen bliver på denne 

måde for iagttagelsens blinde plet. Men Luhmann skelner mellem iagttagelse af 1. orden og 

iagttagelse af 2. orden, og en iagttagelse af 2. orden er derimod en iagttagelse af en iagttagelse, og 

kan på den måde se iagttagelsen af 1. ordens blinde plet. Dog er iagttagelse af 2. orden ligeledes en 

1. ordens iagttagelse og er derfor ligeledes bundet til en blind plet. Men i modsætning til iagttageren 

af 1. orden kan iagttageren af 2. orden iagttage relativiteten i sine egne iagttagelsesoperationer. Han 

kan se, at han ikke kan se, hvad han ikke kan se (Kneer & Nassehi 1997: 113-114). 

Meningsbegrebet 

Meningsbegrebet er helt centralt for Luhmanns sociale teori, fordi hvor organiske systemer opererer 

i liv, så opererer både psykiske og sociale systemer i mening (Thyssen 1997: 22). Luhmann 

definerer mening som enheden af forskellen aktualitet/potentialitet (Andersen 1999: 121), og er 

således altid ustabil. Mening bliver altså til den simultane præsentation af aktualitet og potentialitet, 

og enhver aktualisering i øjeblikket potentialiserer nye muligheder (Andersen 1999:120-123). 

Psykiske systemer opererer meningsfuldt i form af en lukket bevidsthedssammenhæng, og sociale 

systemer opererer meningsfuldt i en form af en lukket kommunikationssammenhæng (Kneer & 

Nassehi 1997: 79). 

Luhmann skelner mellem tre dimensioner, sags-, tids- og socialdimensionen, hvorefter psykiske og 

sociale systemer kan iagttages. Hver af disse dimensioner opnår deres aktualitet fra forskellen 

mellem to horisonter, idet hver af dem er en difference, der bliver differentieret gennem andre 

differencer. Denne dekomposition i tre dimensioner er første skridt i retning af en af-tautologisering 

af menings selvreference. Mening har mening. Men menings selvreference bliver samtidig 

respecificeret dimensionelt og netop i overensstemmelse med de dimensionsspecifikke differencer 

(Luhmann 2000a: 115). Sagsdimensionen konstitueres ved, at mening opdeler 

henvisningsstrukturen i det, som er ment, i ”dette” og ”noget andet”. Udgangspunktet for en saglig 

artikulation af mening er følgelig en primær disjunktion, som sætter noget endnu ubestemt op over 
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for noget andet endnu ubestemt. Tidsdimensionen konstitueres ved, at differencen mellem før og 

efter, som umiddelbart kan erfares i alle hændelser, relateres til særlige horisonter, nemlig dem, der 

forlænges ind i fortiden og ud i fremtiden. Socialdimensionen konstitueres ved, at man i forhold til 

al mening kan spørge, om en anden oplever den nøjagtig som jeg eller på en anden måde. Mening er 

altså ikke social qua bindingen til bestemte objekter (mennesker), men fordi den er bærer af en 

ejendommelig reduplikering af opfattelsesmuligheder (Luhmann 2000a: 117-120). Ved al mening, 

den være sig positivt eller negativt formuleret, er disse tre meningsdimensioner tilgængelige som 

former for yderligere henvisning. Den primære dekomposition af mening overhovedet ligger i disse 

tre dimensioner, og alt yderligere bliver til et spørgsmål om deres rekombination (Luhmann 2000a: 

116). 

Når vi fremover i afhandlingen bruger begreberne kommunikation, iagttagelse og mening, så 

henfører vi til ovenstående forståelser af begreberne. 

2.5.2 Analysestrategien  

Efter ovenstående redegørelse af de grundlæggende begreber i Luhmanns systemteori vil vi herefter 

fortsætte med en mere konkret opstillingen af analysestrategien til besvarelse af 

problemformuleringens andet led: Med hvilke strategier søger hhv. 3F og HK i deres aktuelle 

kampagner at skabe sig selv, som fagforeninger i det senmoderne samfund? Dermed foretages der 

samtidig et skifte fra at se på strukturen til i denne analyse at se på semantikken, i struktur-semantik 

forholdet. 

Analysen vil være sammensat af tre delanalyser, der hver har sin analysestrategi. Den første vil 

være en systemteoretisk organisationsanalyse, der har til formål at præsentere og etablere 

fagforeningerne som organisationer i et systemteoretisk perspektiv. Den anden vil have et fokus på 

den mere brede kommunikation og se på, hvordan fagforeningerne kommunikerer i det funktionelt 

uddifferentierede samfund, og endelig vil den sidste være en semantikanalyse af, hvordan 

fagforeningerne meningsudfylder begrebet fagforening. 

2.5.2.1 Den systemteoretiske organisation 

En organisation er i et systemteoretisk perspektiv et af de tre systemtyper eller systemniveauer i 

gruppen af sociale systemer. Organisationssystemerne er kendetegnet ved, at deres grænser er 

operationelt åbne i sagsdimensionen men lukkede i socialdimensionen; hvilket erfares ved, at 

organisationen har sine egne regler for hvem, der kan optages som medlem i organisationer og 
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hvem der ikke kan. ”Der findes derfor systemer, der som ”formelle organisationer”, har vundet en 

betydning i det moderne samfund, som ikke kan ignoreres, og som primært regulerer deres grænser 

ved medlemskabsroller og tilladelse til medlemskab” (Luhmann 2000a: 240) På denne måde er 

organisationen som system, kendetegnet ved enheden af forskellen mellem at være medlem eller 

ikke at være medlem. Fagforeningernes socialdimensionelle grænse vil derfor bestemmes af denne 

ledeforskel. 

I ovenstående citat antyder Luhmann også, at det element, der skaber og vedligeholder 

organisationerne er beslutningen. Beslutningen kan defineres, som de byggesten 

organisationssystemer er bygget op af, hvor distinktionen mellem at være medlem eller ikke at være 

medlem alene afgør, hvordan organisationen kan lukke sig om sig selv, og afgrænse sig fra 

omverden. Luhmann definerer da også en organisation, som ”systemer skabt af beslutninger, og 

som er i stand til at udføre beslutningerne som skaber dem, gennem beslutningerne som skaber 

dem” (Luhmann 2003b: 32). Det er gennem beslutningen, at en organisation, som f.eks. 3F og HK, 

afgør hvem der er medlem, hvordan der skal handles i givne situationer, hvilke ressourcer hvilken 

afdeling skal have etc., beslutningerne er således den måde, hvorpå organisationen kommunikerer 

(Luhmann 2003b: 32). 

En beslutning er, ifølge Luhmann, alt det, som det besluttende system selv antager for at være en 

beslutning (Luhmann 2003b: 35). Denne definition udsiger dog ikke meget om beslutningens form 

eller dens modus. Beslutningens form er enheden af forskellen mellem fikseret kontingens og åben 

kontingens, hvorved beslutninger bliver til transformationsmaskiner af kontingens. Førend en 

beslutning træffes er der en mængde mulige beslutninger som byder sig til, og når beslutningen er 

truffet, eksisterer kontingensen stadig, men nu blot i en fikseret form (Luhmann 2003b: 37). 

Hvorfor et udtryk som ”Hvorfor takkede I virkelig ja til den overenskomst?”, efter altid vil hænge 

ved beslutningen. Det er således op til det empiriske materiale, at vise hvilke beslutninger 

fagforeningerne selv betragter som beslutninger, og hvordan de formes. 

I komplekse organisationer som 3F og HK, hvor anknytningsmulighederne er mange og antallet af 

mulige beslutningspræmisser for hver beslutning er uoverstigelige, vil beslutningsmekanismen 

fordre skabelsen af et program. Et program er således en beslutning for, hvordan der skal træffes 

beslutninger i fremtiden eller med andre ord en beslutning for beslutninger. Mere generelt 

bestemmer Luhmann et program til at være ” et kompleks af betingelser for rigtigheden af adfærd” 

(Luhmann 2000a: 372). Der er i udgangspunktet to typer af programmer for en organisation alt 
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afhængig om fokus er på output siden, i så fald vil det være et målprogram, eller på inputsiden, hvor 

det så bliver et konditionalprogram. Endvidere vil programmerne have den funktion, at de vil skabe 

organisationens rationalitet, gennem blåstempling af beslutninger, der er truffet i overensstemmelse 

med programmet (Luhmann 2003b: 45). 

En tredje form for beslutningspræmis i en organisation er positioner eller roller. I en organisation er 

de besluttede funktioner i organisationen, som herefter fungerer som en beslutningspræmis i den 

sociale dimension (Andersen 2003: 253). Luhmann definerer roller, som en position der indeholder 

både noget generelt og noget specifikt. En rolle er generel i den forstand, at den kan besættes af 

mange og udskiftelige personer, men samtidig specifik idet der knytter sig en særlig 

forventningshorisont til den, der besætter rollen, og derudover indeholder den også et mulighedsrum 

for at gøre rollen ’personlig’ (Luhmann 2000a: 370). 

Operationalisering 

Ved hjælp af de systemteoretiske organisationsspecifikke parametre, som vil har stillet op ovenfor, 

vil vi se på, hvordan 3F og HK fremstår som organisationer i systemteoretisk perspektiv og hvilke 

ligheder og forskelle, der træder frem imellem dem. Det vil vi gøre ved indledningsvist at se på, 

hvordan de gennem deres organisering kompleksitetsreducerer sig selv, og herefter vil vi 

identificere, hvilke typer af programmer som optræder i fagforeningernes kommunikation. Dernæst 

vil vi se på, hvordan skellet mellem dem selv som system og omverden bliver sat, altså hvordan de 

lukker sig om sig selv, og afslutningsvis se på hvilke roller, der kan identificeres og hvordan de 

bliver kommunikeret. 

Derigennem får analysen det tosidige formål, at sammenligne begge organisationer og samtidig 

præsentere dem i afhandlingen. 

2.5.2.2 Den polyfoniske kommunikation 

Kapitlets næste delanalyse sætter begrebet polyfoni i spil. Grundlaget for at tale om polyfonisk 

kommunikation er samfundets uddifferentiering i autopoietiske funktionssystemer og 

organisationssystemernes lukkethed i social dimensionen. 

Analysestrateigen vil abonnere på Niels Åkerstrøm Andersens forståelse af polyfoni eller 

flerstemmighed (Andersen 2002). Begrebet opstår, idet en organisation hele tiden må beslutte 

hvilket medie, altså hvilket funktionssystem, dens beslutning skal formes i, som en konsekvens af at 
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der ikke er ét funktionssystem, der ordner organisationssystemets kommunikation, altså beslutning. 

Det er gennem denne nødvendighed, at organisationssystemer og funktionssystemer er strukturelt 

koblede, organisationssystemet er således afhængigt af funktionssystemerne for at kunne 

kommunikere sin beslutning (Andersen 2002: 30). Den polyfone organisation har altså intet 

prædefineret primært funktionssystem at forme sine beslutninger i (Andersen 2002: 37). 

Organisationerne skal altså orientere sig mod mange koder uden fast rangordning mellem dem, 

bliver dermed container for flere forståelseskoder. Dertil kommer, at funktionssystemerne sprænger 

grænserne i forhold deres egne organisationsformer, hvilket vil sige, at de ekspanderer deres temaer. 

Temaer italesættes med udgangspunkt i funktionssystemers kode - dvs. det som er gode og dårlige 

argumenter i forbindelse med beslutninger - de breder sig til organisationer uden for deres primære 

funktionsområde (Andersen 2002: 37). Et eksempel er økonomien, hvor en lang række offentlige 

institutioner, som tidligere har haft stærkt retliggjorte budgetter, nu bliver bundet tættere til det 

økonomiske funktionssystem i et forsøg på at markedsgøre og konkurrencefokusere den offentlige 

sektor med redskaber som indtægtsdækket virksomhed, frit-valgs ordninger, udliciteringer mv. fra 

New Public Management ’konceptet’ (Andersen 2002: 39). 

De forskellige koder skal i dag kobles sammen, og hvordan de bliver dette har konsekvens for 

organisationens selvbeskrivelse. Den kan ikke vælge at ’departementalisere’ koblingen til 

forskellige funktionssystemer (jvf. den ideale bureaukratiske organisation) og kun fungere som et 

løst koblet system, således at beslutninger kun vedrører delsystemer i en organisation – hvilket 

naturligvis ikke udelukker, at nogle beslutninger kun vedrører delsystemer (Andersen 2002). 

Operationalisering 

Det er analysens udgangspunkt, at der ikke findes et særligt funktionssystem, der knytter sig til 

fagforeninger, og de derfor må kommunikerer polyfont, altså gøre brug af flere funktionssystemer i 

deres kommunikation. Analysen vil derfor undersøge, hvordan hhv. 3F og HK kommunikerer i en 

række funktionssystemer. 

Funktionssystemerne fungerer, som vi beskrev tidligere i afsnittet om det funktionelt 

uddifferentierede samfund, med deres egne ledeforskelle som opdeler verden i enten/eller, samt 

anvender hvert et særligt medie for deres kommunikation. Det er disse ledeforskelle og medier som 

vil være styrende for analysen af den polyfone kommunikation. 
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De funktionssystemer som vil være i analysens fokus, er dem som træder frem i empirien og som 

anvendes i fagforeningernes kommunikation. Det er økonomi, pædagogikken, omsorgens, 

sundhedens, politiske og endelig det juridiske funktionssystem9. Vi vil derigennem vise, hvilke 

ligheder og forskelle, der kan iagttages i 3F’s og HK’s kommunikation. 

2.5.2.3 Den semantiske konstruktion 

Det sidste trin i den systemteoretiske analyse af de udvalgte fagforeninger er den semantiske 

analyse af deres kampagner, hvis omdrejningspunkt vil være meningstilskrivningen af begrebet 

fagforening  

Udgangspunktet for analysestrategien er Luhmanns forståelse af semantik. Han bestemmer 

semantik til at være: ”Den samlede mængde af (…) anvendbare former i et samfund – til forskel fra 

den samlede mængde af meningsaktualiserende begivenheder i oplevelser og handling – vil vi kalde 

et samfunds semantik eller dets semantiske apparat; det er dets forråd af tilrådighed stående regler 

til meningsforarbejdning. Med semantik forstår vi derfor en i høj grad generaliseret mening, som er 

disponibel relativt uafhængigt af situationen” (Kneer & Nassehi 1997: 124). 

Det er altså et væsentlighedskendetegn ved semantik, at det er former, kulturelle udtryk, der kan 

bringes i spil i kommunikationen uafhængig af konteksten i øvrigt. De forskellige former, eller 

semantikker, som er aktuelle i en given samfundstype, bliver konserveret i sproget, der i sin 

forandring afspejler et givet samfunds kultur eller meningshorisont. Det betyder samtidig, at det 

alene er på niveauet for samfundssystemerne, at semantikker kan identificeres, idet de f.eks. i 

organisationssystemer vil være programmer (Esmark 2005: 248). 

Dannelsen og forandringen af semantikkerne sker gennem den generalisering, der sker, når mening 

kondenseres. Semantikken afhjælper det temporale problem således, at i det øjeblik mening 

aktualiseres i forskellen mellem aktualitet og potentialitet, henfalder den. Semantikken fastholder 

således aktualiseringen mening i sig over tid, hvilket er nøglen til, at den kan anvendes uafhængigt 

af situationen og fungere som beholdere af kultur, begreber, ideer, symboler, billeder etc. for 

kommunikationen (Andersen 1999: 143). 

                                                           
9 Disse funktionssystemers ledeforskelle og medier er tidligere redegjort for, i afsnittet om ’Det funktionelt 
uddifferentierede samfund’ 
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Semantikkerne bliver altså dannet og forandret over forskellen mellem mening og kondenseret 

mening (Andersen 1999: 143), hvorfor at semantikanalysen hænger tæt sammen med 

meningsbegrebet og dens tre dimensioner, som beskrevet ovenfor. 

Operationalisering 

Med ovenstående udgangspunkt vil analysen vise, hvordan hhv. 3F og HK i deres kampagner 

semantisk meningsudfylder fagforeningsbegrebet. Konkret går vejen dertil gennem de respektive 

reklamekampagner, hvor vi i først 3F’s tilfælde og dernæst HK’s vil se på, hvilke forskelle og 

modsætninger til fagforeningsbegrebet de aktualiserer, og samtidig se på, hvordan de tilskriver 

mening til begrebet fagforening. 

Den overordnede ledeforskel i analysen vil således være fagforening/ikke-fagforening, som i 

kommunikationen indirekte træder frem i flere former. Hvorfor ledeforskellens ’fagforening’ sættes 

synonymt med det, som organisationerne markerer positivt, og ’ikke-fagforening’ med det som 

sættes på forskellens ydreside, i de forskelle 3F og HK aktualiserer. 

Analysen skal derved give et svar på, hvordan 3F og HK ser sig selv og fagforeninger i et 

senmoderne samfund i lyset af afhandlingens grundtese om forholdet mellem struktur og semantik. 

2.6 Analysestrategi for kapitel 5: Medlemmernes reaktion 

Afhandlingens sidste analyse har til formål at besvare problemformuleringens tredje led: Og videre 

hvilke konsekvenser skaber strategierne for medlemmerne og hvilke reaktioner afstedkommer de? 

Det betyder også et skifte i iagttagelsespunkt, hvor det i den sidste analyse var fagforeningen som 

organisation, der var i centrum, stilles der nu skarpt på relationen mellem fagforening og dens 

medlemmer. Omdrejningspunktet for analysen vil således være det forhold der opstår mellem 

fagforeningen og medlemmerne, som en konsekvens af fagforeningens kommunikation. 

Med skiftet i iagttagelsespunkt foretager vi også et teoretisk skifte, fra i sidste analyse at arbejde 

med Luhmann og systemteorien til nu at arbejde med Foucault og hans magtteori. Der er flere 

årsager til, at vi skifter teoretisk blik, men først og fremmest fordi vi i denne del af analysen vil 

fokusere på magt, og hvor magt ikke indtager en dominerende stilling i Luhmanns teori, så er, som 

vi vil beskrive nedenfor, magtbegrebet hos Foucault meget udfoldet. Foucault har endvidere i sin 

teori blik for modstand, og da det netop er medlemmernes reaktion på kampagnerne vi ønsker at 

fokusere på, får vi med valget af Foucault nogle teoretiske værktøjer til at beskrive dette. Sidst men 
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ikke mindst så har Foucault i modsætning til Luhmann øje for subjektivering og subjekternes rolle, 

og dermed er det muligt at stille skarpere på individet og dets relation til fagforeningen. 

2.6.1 Foucault og magt 

Helt grundlæggende skelner Foucault mellem vold og magt, hvor volden er magtens primitive 

umaskede udtryk, og hvor magten så at sige opgiver sig selv (Foucault 2000b: 340) Forudsætningen 

for at et magtforhold, eller mere præcist en relation konstitueret af magten, kan etableres, fordrer 

dermed tilstedeværelse af et minimum af frihed i situationen. Helt eksplicit kræves der, at den 

magtramte skal anerkendes som et handlende menneske, der tilbydes et helt felt af mulige 

handlinger, som det selv frit kan vælge imellem (Foucault 2000b: 340). Det betyder dog ikke, at alle 

tænkelige handlinger skal være mulige, blot at der er flere alternativer end den ene som 

magtudøveren stiller frem. 

Foucault etablerer magt som et relationsforhold mellem handlende individer, hvormed 

magtudøvelsen bliver til det, som Foucault kalder conduct of conducts, hvor conduct både betyder 

at lede og styre, og samtidig at agere inden for et mere eller mindre åbent felt af muligheder 

(Foucault 2000b: 341). Det er kendetegnende ved magten, at det ikke bliver noget man kan besidde, 

erhverve eller fordele (Foucault 1994: 99). Det er således ikke en genstand man kan have eller ikke 

have. Dermed bliver magt heller ikke noget, der kan identificeres, som havende et centrum eller 

udspringe et særligt sted fra. Det bliver et allestedsnærværende fænomen, der er immanent i alle 

former for sociale relationer, eller som Foucault selv beskriver det: ”fordi den skabes hvert øjeblik, 

på alle punkter, eller snarere i et hvert forhold mellem to eller flere punkter. Magten er overalt; 

hvilket ikke skyldes at den omfatter alt, men at den kommer alle steder fra.” (Foucault 1994: 99). 

Magten er det som mere eller mindre holder samfundet sammen. Den er indlejret i diskurserne. 

Selvom magten ikke kan henføres til et bestemt centrum, og er uafhængig af bestemte enkelte 

individers valg og handlinger, har magten alligevel en intentionalitet. Dens intentionalitet ligger i de 

taktikker og strategier som udspiller sig inden for særlige funktionsområder. Der kan ikke tænkes 

magtforhold uden mål eller hensigter (Foucault 1994: 100). Denne intentionalitet kan også kaldes 

magtens rationalitet forstået som den logik, hvormed magten udøver sit virke. 

Et andet afgørende træk ved magten er dens samtidige inklusion af sit modbegreb, modmagten. Det 

er modstanden, der bringer magtrelationerne frem og gør dem synlige; hvorfor det også er ved at 

søge efter modstand, at man skal begynde sin magtanalyse (Foucault 2000b: 243). Magtens 
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indlejring i diskurserne gør det umuligt at undslippe den; og modstanden må nødvendigvis knytte 

an til magten for at kunne øve sin modstand mod den. Det er givet som en konsekvens af, at magten 

bliver forenet med viden i diskursen, og magtrelationen selv skaber de punkter og muligheder, der 

er for at øve modstand. Det er hvad Foucault betegner som diskursernes taktiske polyvalens, altså at 

diskurserne selv på en gang er magtens redskab men samtidig også modstandens våben. ”Man kan 

ikke underkende det komplekse og ustabile spil, hvori diskursen på samme tid kan være 

magtredskab og magtvirkning, men også hindring, støttepille, modstandens tilknytningspunkt og 

udgangspunkt for en modstrategi.”(Foucault 1994: 107). 

Modstanden og modstrategierne har et væld af udtryk, forskellige teknikker og strategier, utallige 

ansigter og antager en mangfoldighed af former; hvorfor det bliver et empirisk spørgsmål, hvordan 

de konkret tager sig ud. Fælles for modmagtsformerne er dog deres afvisning af magtens tilbud, 

vægringen, det er deres ’nej’ til normen og normaliteten (Foucault 1994: 101-102). 

En væsentlig effekt af magten som værende relationel er dens evne til at gøre mennesket til 

individer på særlige måder. ”This form of power that applies itself to immediate everyday life 

categorizes the individual, marks him by his own individuality, attaches him to his own identity, 

imposes a law of truth on him that he must recognize and others has to recognize in him. It is a 

form of power that makes individuals subjects.” (Foucault 2000b: 331) Den proces kalder Foucault 

også for subjektivering, hvilket er diskursens tilbud om at blive individ (Foucault 1994: 24, 110-

111) Magten skaber således særlige positioner i diskursen, hvorfra individet kan opnå en legitim 

taleposition. Hvilket igen bliver et angrebspunkt for modmagten, nemlig som en modvilje til at ville 

sætte sig selv i bås som et bestemt subjekt (Foucault 2000b: 332). 

2.6.1.1 Foucaults magtformer 

Foucault identificerer en række forskellige magtformer i sin undersøgelse af magtens genealogi, 

heriblandt mindst fire som vil blive taget op her. Magtformer er på en gang selvstændige størrelser 

med egne logikker, men samtidig går de på tværs, indvæver, bygger videre på hinanden. Det er 

derfor deres teknikker og deres dannelse af subjektet, der adskiller dem. 

Den første er den suveræne magt, hvis form i sit enkelteste udtryk er magten ” til at lade dø eller 

holde i live.” (Foucault 1994: 140). Det er en magtform, som tager sit udgangspunkt i en 

præmoderne verden, hvor overhovedets ret til liv og død grundede på, at han havde givet sine 

undersåtter livet og kunne derfor tage det fra dem igen. Dermed blev hans eksistens og 
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opretholdelse det væsentligste for udøvelsen af magten (Foucault 1994: 139). I den moderne verden 

er det suverænens ret til at opretholde sig selv og sin rigdom, som erstatter overhovedet. 

Undersåtterne opgiver jo netop deres personlige suverænitet for at kunne bevare livet. Den 

suveræne magt, som den udøves af den nye juridiske enhed, suverænen, er en form der i sit 

væsentligste udøves ved at indkræve, afkræve og bemægtige sig undersåtternes ressourcer og 

ultimativt deres liv (Foucault 1994: 140). 

Den anden magtform er den disciplinære. Denne magtform fremanalyserer Foucault i værket 

‘Overvågning og straf’ (1975/2002). Denne magtform er karakteriseret ved gennem et væld af 

teknikker og apparater at individualisere kroppen og gøre den føjelig (Foucault 2002: 154). Den 

retter sig således imod kroppen og det enkelte individ, og gør det til et formbart objekt, og formålet 

med den disciplinære magt er at afrette og normalisere individet, for at kunne drage bedre nytte af 

det som et økonomisk objekt (Foucault 2002: 186). Dens væsentligste redskaber er: en detaljeret 

organisering af individerne og deres adfærd, en gennemsigtighed i ordenen og gensidig overvågning 

og endelig et straffesystem, der idømmer korrigerende straffe for afvigelser af normerne og 

reglerne; alt sammen med det formål at normalisere og effektivisere individerne og organisationen 

(Foucault 2002: 195). Det ’gode’ eller normen bliver ifølge Foucault udledt af statistikken, hvor det 

statistisk normale bliver det moralsk korrekte, og som derfor kan forandres over tid. 

Bio-magt er en tredje magtform som Foucault identificerer. Bio-magten er en magtudøvelse, der 

retter sig imod individet som et levende væsen, og som har til formål at sikre individernes velfærd i 

en given stat (Foucault 1988a: 160). Den skaber befolkningen som en enhed og dennes lykke som 

mål for sit virke. Dertil skaber den politiet, hvis formål skal være at sikre offentlighedens moral, 

iværksætte handlingsplaner i tilfælde af katastrofer, at kontrollere markedet og endelig at føre opsyn 

af offentlig ejendom og lovens overholdelse (Foucault 1988a: 155-156). Bio-magten indsamler og 

fordeler viden om individerne i samfundet og samfundets tilstand i sin helhed. En viden som 

anvendes til at give befolkningen det sundeste, længste og lykkeligste liv, til glæde både for dem 

selv og ikke mindst til gavn for staten. Der bliver derfor både en ”kollektiv og individuel 

helbredstilstand” (Foucault 1994: 147), og i modsætning til den suveræne magt så gælder det, at: 

”Krigene føres ikke mere til forsvar for suverænens ære, men til forsvar for alles eksistens.” 

(Foucault 1994: 141). 

Endelig skal der her som den sidste fremdrages den governmentale magtform. Det er en magtform, 

der bygger videre på Foucaults studier af den tidlige kristne styringsform, den pastorale magt 



35 
 

(Foucault 2000b: 333), en magtform der fordrer en selvransagelse, kontrol af sig selv og ledelse af 

sig selv (Foucault 1988b: 242). Det er altså en subtil magtform, der har til formål at internalisere 

overvågningen og kontrollen i det enkelte individ, som på sin side bliver gjort til handlekraftig og 

aktivt (Foucault 1988b: 235). Magtformen er en fortsættelse af den disciplinære magtform, der 

bliver gjort til et personligt indre anliggende. Målet er selvstændige individer der styrer sig selv 

gennem sig selv. 

Imellem de tre magtformer suveræn-, disciplinær- og bio-magt, der hver har sit rationale og 

teknikker, peger Foucault på at der er opstået en trekantsrelation. I denne arbejder de sammen om at 

nå deres primære mål som er befolkningens sikkerhed og velfærd, men samtidig får befolkningen 

også en subjektivitet (Foucault 2000a: 219). Disse tre magtformer konstituerer i sin kombination 

magten i samfundet, hvis helt centrale redskab for sit virke, er viden om ’tingene’ i samfundet 

(Foucault 2000a: 214). Tingene forstået meget bredt, som objekter og relationer, altså alt der er i 

samfundet (Foucault 2000a: 208). Sammenholdes viden om tingene, magtens konstitution og 

subjektivitet kan der tegnes en ny trekant nemlig imellem viden, magt og subjektivitet. Disse tre 

elementer indgår således i et komplekst samspil i konstitueringen af de sociale relationer. 

Operationalisering 

Denne analyses afsæt vil være den semantiske konstruktion10, som fremanalyseret i det sidste 

kapitel. Igennem 3F’s og HK’s italesættelse af sig selv skaber de også nogle forskellige 

subjektpositioner, som medlemmerne kan træde ind i. Indledningsvist søger vi at bestemme, hvilke 

typer af magtformer som fagforeningerne bringer i spil, og dernæst også hvordan de 

subjektpositioner de skaber, tager sig ud. Derefter inddrager vi klip, der er skrevet af medlemmer og 

potentielle medlemmer på debatforaene på hhv. 3F’s og HK’s hjemmesider, for at søge efter 

hvorledes subjektiveringen bliver modtaget af debattørerne og medlemmerne, dermed vil vi også 

lede efter, hvordan, og på hvilken måde, der øves modmagt, samt hvilke alternative 

subjektpositioner de søger at skabe. Det er her vigtigt at understrege, at empirien i specielt 3F’s 

tilfælde viste sig svag i omfang, hvorfor analysen ikke vil have samme omfangsmæssige vægtning 

som de to foregående analysekapitler.  

                                                           
10 Der er her en teoretisk forskel på semantik og diskurs, som udspringer af at begreberne er dannet forskelligt. 
Semantik er således et Luhmanniansk begreb, mens diskurs anvendes af Foucault. Den væsentligste forskel mellem de 
to er diskursernes mulighed for at kæmpe mod andre diskurser og de kan udgøre et regime i sig selv, medens 
semantikkerne intet er uden systemerne, og det er systemerne, der bringer dem i anvendelse til formning af den 
kommunikation som systemerne foretager. For mere om denne forskel mellem semantik og diskurs se Andersen, Niels 
Åkerstrøm (1999): ”Diskursive analysestrategier”, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, Frederiksberg. s.142 ff. 
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3. Det senmoderne samfund 

Samfundet har altid og vil altid være under udvikling, hver dag sker der nye opfindelser, og der 

kommer ny viden til, som forandrer verden. Spørgsmålet er blot, hvornår har verden ændret sig så 

meget, at man kan tale om en ny samfundsform? Vi vil i dette kapitel skitsere, hvordan man kan 

forstå udviklingen af de forskellige samfundsformer, og dernæst søge at besvare 

problemformuleringens spørgsmål: Hvad kendetegner det senmoderne samfunds betingelser som 

den danske fagbevægelse må agere i? Analysen vil således opstille strukturen i det aktuelle 

samfund.  

3.1 Samfundets udvikling 

I” Det hyperkomplekse samfund” (2000) viser Lars Qvortrup, hvordan historien kan opledes i tre 

store samfundsmæssige epoker, det deocentristiske, antropocentristiske og polycentristiske, alt efter 

hvilket perspektiv og ordningsprincip, som har været det dominerende. I det traditionelle samfund 

er ordenen deocentrisk, dvs. at Gud står i centrum, og moralen i samfundet er Guds givet (Qvortrup 

2000: 37).  Det traditionelle samfund er grundet i en landbrugsøkonomi, hvor naturens luner er 

bestemmende (Qvortrup 2000: 72). I begyndelsen af det 15. århundrede begynder dette perspektiv 

at forandre sig, og når sit højdepunkt i slutningen af det 19. århundrede (fig. 2). I det moderne 

samfund er det ikke længere Gud, som står i centrum for samfundet, men derimod mennesket, 

hvorfor det kaldes den antropocentriske samfundsform. Qvortrup bruger et eksempel fra kunsten til 

at beskrive perioden. Perspektivet i kunsten er ikke længere fladt, men får derimod dybde, og fra ét 

punkt i rummet virker det ’korrekt’, det sted hvor beskueren ideelt skal placere sig (Qvortrup 2000: 

104). Moralen er heller ikke længere guddommelig begrundet, men skal findes i menneskets 

samvittighed (Qvortrup 2000: 37). Det moderne samfunds økonomi grunder sig i 

industrialiseringen, og samfundet bliver drevet efter rationelle og logiske principper (Qvortrup 

2000: 72). Endeligt når samfundsudviklingen til et stade, hvor mennesket og det intersubjektive 

bliver afløst af de mange centres samfund - det polycentristiske samfund. Det hyperkomplekse 

samfund har i dag ikke ét bestemt centrum, hvorom alting drejer. Hvis vi igen bruger kunsten som 

eksempel, så er der mange samtidigt tilstedeværende perspektiver, og moralen er ikke længere 

universelt fastlagt (Qvortrup 2000: 119). Det er i dag op til det enkelte individ selv at fastlægge sin 

egen moral og udvælge, hvilket perspektiv man vil bruge. 
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fig. 2 (kilde: Qvortrup 2000: 81) 

En vigtig pointe hos Qvortrup, som også fremgår af figur 2 er, at tidligere samfundsformer ikke 

forsvinder, blot fordi man overgår til en ny (Qvortrup 2000: 137). Hvilket Nils Mortensen (2003) 

underbygger, når han viser, at de tre differentieringsprincipper, segmentær-, stratifikatorisk- og 

funktionel uddifferentiering, for samfundet, som Luhmann har analyseret frem, alle er samtidigt til 

stede i verden (Mortensen 2003: 130). 

Det videre kapitel vil være bygget op omkring fire afsnit, som vil have hvert sit fokus på det 

senmoderne samfund, samtidig vil hvert af afsnittene have en primær teoretiker suppleret med en 

eller flere sekundære tænkere. Det første afsnit vil således, forankret i Anthony Giddens og 

Zygmunt Bauman, se på hvad man kan kalde for de generelle træk ved det senmoderne samfund. 

Dernæst følger et afsnit om individet i den senmoderne verden med Bauman og Giddens. Efter disse 

mere generelle emner for samfundet vil vi i de efterfølgende to afsnit hhv. se nærmere på det 

senmoderne arbejdsmarked med Richard Sennett og Bauman, og velfærdsamfundet med Nils 

Mortensen og Giddens. Endelig afrundes kapitlet med en diskussion af, hvordan man kan forstå 

Luhmann som en senmoderne tænker. Men først til de generelle træk ved det senmoderne samfund. 

3.2 Generelle samfundstræk 

Ifølge Giddens er det senmoderne samfund først og fremmest karakteriseret ved at være 

posttraditionelt. Hermed mener han, at samfundet i dag bygger på et opgør med det traditionelle 

samfund, der var karakteriseret ved at være orienteret imod fortiden som kilde til indsigt i nutiden 

og fremtiden (Giddens 1996: 39). I det senmoderne samfund er traditionens autoritet blevet 

undermineret, fordi vi har kendskab til andre måder at organisere tilværelsen end den traditionelle. 

Bauman taler om det samme, når han siger, at de mønstre og konfigurationer vi bruger til at skabe 

os selv efter, dels er en mangelvare, og dels ikke er givne for os som samfundsborgere (Bauman 

2006: 15). Det skyldes blandt andet, som vi vil komme ind på senere, at det senmoderne samfund er 
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karakteriseret ved en stigende refleksivitet, som stiller krav til den enkelte om at kunne argumentere 

for egne valg, og ikke bare lade sig føre af traditionen (Giddens 1996: 40). Giddens’ analyse af det 

senmoderne bygger på flere grundiagttagelser, og han tager udgangspunkt i, hvordan institutionerne 

har ændret sig, og hvordan dette påvirker selvet. Giddens forholder sig ikke så kritisk i forhold til de 

forandringer, som det moderne samfund har gennemgået. Hans argumentation er, at det moderne 

samfund forandrer sig med en hastighed, dybde og intensitet, som er helt unik. Desuden mener han, 

at: ”Moderne institutioner adskiller sig fra alle tidligere former for social orden ved deres dynamik, 

graden hvormed de underminerer traditionelle vaner og skikke samt deres globale påvirkning.” 

(Giddens 1996: 9). Bauman beskriver den forandring, som det moderne samfund gennemløber lidt 

anderledes, omend med samme resultat. Han sammenligner dagens samfund med en flydende 

væske, og fordi samfundet er berøvet sin soliditet, er det i en konstant forandring. Samfundet får 

derfor en flygtighed og dynamik, som gør det vanskelig at fastholde noget i længere tid, og 

afkræver en konstant omstillingsparathed fra de elementer, der er i samfundet (Bauman 2006: 9). 

I sin karakteristik af det senmoderne samfund påpeger Anthony Giddens tre særlige dynamiske 

kendetegn, hvor det første aspekt beskrives som adskillelsen af tid og rum. Med det mener Giddens 

ikke, at de to dimensioner fremover bliver gensidigt fremmede aspekter af menneskelig social 

organisation. Tværtimod så tilvejebringer adskillelsen selv fundamentet for, at de kan rekombineres 

på måder, der koordinerer sociale aktiviteter uden nødvendig reference til stedets særlige træk. Det 

skal forstås på den måde, at moderne social organisering forudsætter en præcis koordination af 

handlinger, foretaget af mange mennesker, der fysisk er adskilte fra hinanden. Disse handlingers 

’hvornår’ er direkte forbundet med ’hvor’, men ikke som i præmoderne perioder via stedets 

mellemkomst (Giddens 1996: 29). Tidsafstande er altså ifølge Giddens blevet universelle. Den 

teknologiske udvikling har gjort det muligt at bevæge sig over store geografiske afstande, og det er 

muligt at sende meddelelser over til den anden side af kloden ved blot et tryk på en mus. Giddens 

taler i den forbindelse om muligheden for at være ’til stede’ flere steder på en gang. Eksempelvis så 

er det i det senmoderne samfund muligt at være på ferie i udlandet, og samtidig via mobiltelefon 

eller internettet være med i en samtale eller møde derhjemme. Adskillelsen af tid og rum bliver på 

denne måde også en af drivkræfterne bag den moderne rationelle organisation, da denne forudsætter 

en præcis koordination af handlinger foretaget af mennesker, som er fysisk adskilt. 

Magten bliver også løsrevet fra sin modernistiske binding til tid og rum, og med udgangspunkt i 

Benthams panoptikon, siger Bauman, at vi nu lever i en postpanoptisk verden, hvor magthavernes 
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tilstedeværelse i det panoptiske tårn ikke længere er påkrævet. De kan ved hjælp af IT teknologien 

være uden for de magtramtes rækkevidde samtidig med deres magtudøvelse (Bauman 2006: 19). 

Magten er således blevet eksterritorial. ”Panoptikons afslutning indvarsler afslutningen på de 

genside relationers æra – på samspillet mellem overvågere og overvågede, kapital og arbejdskraft, 

politiske ledere og deres tilhængere, hære i krige. Den væsentligste magtteknik består nu i flugt, 

afglidning, undgåelse og unddragelse, i en kategorisk forkastelse af enhver territorial begrænsning, 

der jo indebærer et møjsommeligt ordensbygnings- og vedligeholdelsesarbejde samt et ansvar for 

dette arbejdes konsekvenser og finansiering.” (Bauman 2006: 20). Magten er blevet flydende og 

dens rummelige begrænsning er ophørt, samtidig med at den kan bevæge sig med samme hastighed 

som en elektrisk impuls. 

Opløsningen af den gensidige relation mellem tid og rum leder over i det næste kendetegn, som 

Giddens kalder udlejring. Ved udlejring forstår Giddens symbolske tegn og ekspertsystemer, og 

fælles for de to udlejringsmekanismer er, at de løsriver interaktion fra stedets særtræk (Giddens 

1996: 30 og Bauman 2006: 46-48). Eksempelvis er udlejring det centrale element ved senmoderne 

institutioners karakter og betydning, ved at sociale relationer ’løftes ud’ af lokale sammenhænge og 

reartikuleres på tværs af uafgrænsede tid-rum områder. Det er netop denne løften ud, som Giddens 

mener med udlejring, der derpå danner grundlaget for den kolossale acceleration i den tid-rum-

udstrækning, som moderniteten skaber (Giddens 1996: 30). Ved symbolske tegn mener Giddens et 

slags udviklingsmedie, en standardiseret vare, som for eksempelvis penge, der muliggør handel med 

folk du ikke er i fysisk rum med. 

Ekspertsystemer er ligeledes et kendetegn, der præger det senmoderne samfund. Overalt og 

konstant er vi omgivet af ekspertsystemer, som vi ikke nødvendigvis ved, hvordan fungerer, men 

som vi alligevel benytter os af. Giddens påpeger i den forbindelse, at udlejringen i ekspertsystemer 

er så markant, at intet menneske kan sætte sig ind i alle. Giddens betegner tillid, som årsag til 

systemernes opretholdelse: der ligger tillid af forskellig art og på forskellige niveauer, under en lang 

række af hverdagsbeslutninger, som vi alle træffer for at kunne udføre vores aktiviteter (Giddens 

1996: 35). 

Den tillid, som almindelige aktører nærer til ekspertsystemer, er ikke blot – som det var tilfældet i 

den præ-moderne verden – et spørgsmål om at skabe en form for sikkerhed i forhold til et 

uafhængigt univers af begivenheder. Den er et udtryk for en kalkulation af fordele og risici i 

situationer, hvor ekspertviden ikke blot tilvejebringer en sådan beregning, men faktisk skaber (eller 
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reproducerer) begivenhedernes univers som et resultat af den fortløbende refleksive anvendelse af 

den selvsamme viden. (Giddens 1994: 76). Tillidsrelationer er derfor, ifølge Giddens, 

grundlæggende for den tid-rum-udstrækning, der er forbundet med det senmoderne. Tilliden til 

systemer har form af ansigtsløse forpligtigelser, hvorigennem lægpersoner opretholder troen på en 

bestemt viden, som de almindeligvis er uvidende om (Giddens 1994: 79). Vi vil senere i kapitlet 

vende tilbage til Giddens’ tillidsbegreb og diskutere det i forhold til den måde Luhmann forstår 

begrebet. 

Det tredje aspekt, som Giddens opererer med i sin karakteristik af det senmoderne samfund, er en 

øget refleksivitet både på det institutionelle såvel som på det personlige niveau. Han beskriver den 

regelmæssige brug af viden om det sociale livs vilkår, som bliver et konstituerende element i dette 

livs organisering og forandring. Det er vigtigt at sondre mellem modernitetens refleksivitet og den 

refleksive handlingsregulering, som er en del af al menneskelig aktivitet. Modernitetens 

refleksivitet refererer til den tilbøjelighed, som ligger i de fleste aspekter af sociale aktiviteter og i 

materielle relationer med naturen, som konstant er til revision på baggrund af ny information eller 

viden. Sådan information eller viden er ikke tilfældig eller ekstern i forhold til moderne 

institutioner, men konstituerende for dem (Giddens 1996: 32). Modernitetens refleksivitet 

underminerer faktisk den sikre viden, selv på naturvidenskabens mest centrale områder. På den 

måde er videnskaben i den senmoderne tid ikke afhængig af induktiv akkumulation af beviser, men 

af tvivlens metodologiske princip. Refleksiviteten er derfor ifølge Giddens karakteriseret ved at 

være den regelmæssige indsamling af viden, som vi gør brug af, når vi organiserer og forandrer 

samfundet. Viden dækker her over en bred forståelse af begrebet, og omhandler alt lige fra viden 

om opbygningen af samfundet, til viden om elektronik og til viden om fysik. I takt med den øgede 

teknologiske udvikling, i form af for eksempel internettet, er det blevet muligt at tilegne sig en til 

stadighed bredere viden. Det er netop denne forøgelse af viden, som det enkelte menneske tilegner 

sig, som medfører en stadig større refleksivitet. 

3.3 Individualiseringen 

Den øgede refleksivitet får på det individuelle plan betydning på den måde, at man i de valg man 

træffer, vil have mere viden, og ud fra denne viden bedre kan tage en kvalificeret beslutning. Men 

denne tilegnede viden har dog også en ulempe. Den øgede refleksivitet har også åbnet op for 

revision: ”Modernitetens refleksivitet kuldkaster forventningerne til oplysningstidens fornuft , ...” 

(Giddens 1996: 33). I oplysningstiden var kravet om fornuft ved at overskygge traditionerne. 
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Videnskaben regnede med at kunne tilbyde sikker funderet viden, som den enkelte kunne finde 

tryghed i. Men moderniteten underminerer denne viden, ved konstant at revurdere den viden man 

har. Enhver faktuelt bevist ting eller læresætning kan konstant revurderes, og nye resultater kan 

komme frem. Vi har derved ikke længere en sikkerhed, i den viden vi får om samfundet, og dette 

gør, at vi mister vores tillid til systemerne. Når vi ingen traditioner har at leve vores liv efter, og 

ingen sikker viden om den verden vi bor i, skal vi i høj grad selv til at vælge, hvilke værdier vi vil 

vægte, og hvilken viden vi vil stole på. Det senmoderne menneske skal altså ifølge Giddens derfor 

selvrealisere sig, og gøre sit liv til det han/hun vil. 

Meget generelt og overordnet kan det hævdes, at det som kendetegner individet i et senmoderne 

samfund, er dets frigørelse fra moralens normer og traditionernes værdier. Der er ikke længere 

noget centrum i tilværelsen, hvorom individet skal orientere sig. I princippet står alle muligheder 

åbne, og det er blot et spørgsmål om at skabe sig selv, sin egen identitet og livsfortælling. Denne 

skabelse sker gennem dag-til-dag-beslutninger for, hvordan man skal leve, da der ikke længere er 

nogle traditioner, der påbyder bestemte svar på spørgsmålet. Den biografi, der kommer ud af det, 

bliver en selvrefleksiv fortælling (Giddens 1996: 24-25). Det er op til den enkelte at forme sin egen 

fortælling og sig selv: ”Både forløsningen og undergangen er det enkelte menneskes og kun det 

enkelte menneskes værk – resultatet af det, som individet, den frie aktør, har brugt sit liv til” 

(Bauman 2006: 86). 

Oplysningsfilosofiens emancipatoriske projekt synes således at have nået et stade, hvor frisætningen 

af individet er endog meget fremskredet. Det stiller nogle helt andre og nye krav til individet, i dets 

relation til omverden og sig selv. 

Et godt billede på hvordan det senmoderne individ håndterer denne frisætning, beskriver Bauman i 

sin bog ”Flydende modernitet” (2006). Han bruger shopping som eksempel, der bliver udvidet til at 

dække over mere end det at gå ud og indkøbe det fornødne. Han beskriver det som at tage et 

overblik over de muligheder, der er på et givet tidspunkt, herefter tage dem ned fra ’hylden’ og 

prøve, vurdere, veje, føle på dem med det udfald, at noget falder i kurven og andet lades tilbage 

(Bauman 2006: 98). Denne proces, den måde at agere på, er i det senmoderne samfund blevet til 

noget mennesket gør i alle livets forhold, når vi skal have nyt arbejde, når vi skal have en partner, i 

hjemmet, i fritiden, på arbejdspladsen. Det, at træffe valg og beslutninger i livet, er altså blevet til 

en refleksiv proces, hvor man selv sætter sine egne kriterier og krav op for, hvad der er et godt valg. 
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Som et resultat af at alt er muligt, bliver der åbnet op for en kamp mellem tilbuddene og en gøren 

sig til, for det er jo i den sidste ende individet selv, der afgør, hvilket tilbud der skal falde i kurven, 

og hvilke muligheder der skal lades tilbage. Det bliver således til en konstant søgen efter det, der 

gør individets liv bedre og mere behageligt; hvorfor man bliver mere flygtig i sine valg. Det valg 

man træffer er kun permanent, indtil der kommer et der er bedre, hvorfor man aldrig vil kunne 

tilfredsstilles med sine valg som senmoderne individ. Bauman fortsætter, at denne evige vælgen 

forstærkes af, at tilbuddene sjældent opfylder de forventninger, der stilles til dem. Dermed 

forstærkes det drive, der bliver vanedannende, for at vælge nye ting og tilbud til at opnå det gode liv 

(Bauman 2006: 96). ”I et forbrugersamfund er det at have del i forbrugsafhængigheden – i den 

universelle afhængighed af shopping – selve forudsætningen for at have en individuel frihed, frem 

for alt en frihed til at være anderledes, til at have en identitet.”(Bauman 2006: 111). 

Friheden, som er fundamentet for individualiseringen i det senmoderne samfund, er, som Bauman 

skriver, tæt forbundet med muligheden for at deltage i forbrugsfesten og den allestedsnærværende 

afhængighed af at forbruge, for at kunne opnå en identitet. Det er gennem forbruget, at man opnår 

sin helt egen unikke individualitet, som er skabt af de massefremstillede produkter, og 

konformiteret gennem de rollemodeller og rådgivere, man omgiver sig med. Derved er man i den 

paradoksale situation, hvor vi bliver til individualiserede kollektivister, altså at vi alle sammen er 

unikke på en ens måde. Som Bauman skriver, så er der ikke længere nogen overordnet struktur eller 

styring som determinerer livet for den enkelte. Individet må herefter selv tage ansvar for sin egen 

tilværelse og dens forløb. 

Det er et resultat af myndighedens decentralisering. Den eneste som kan give autoriteter myndighed 

er individet, hvilket sker når en given autoritet tilskrives denne funktion af individet. Det betyder 

også ophøret af de store ledere, der skal følges og afkræver disciplin, da de i dag er blevet erstattet 

af rådgivere (Bauman 2006: 86). Rådgivere der kan antages og afskediges efter behov, rådgivere 

hvis ypperligste formål er at give tilbud, og ved deres eget eksempel at overbevise sine tilhørere om 

det sande og rigtige i deres råd. De kan ikke afkræve, at deres råd følges, de kan blot håbe på, at 

deres råd vil blive fulgt. 

Men selv ikke rådgiverne og eksperterne er fri for denne evige søgen efter det gode og rigtige, og 

sin egen identitetsskabelse: ”Identiteter fremstår kun som faste og solide, når de ses glimtvis 

udefra. Anskues de inde fra det enkelte menneskes biografiske erfaring, synes de til gengæld at være 

skrøbelige og sårbare og uden ophør at blive revet fra hinanden af forskydende kræfter, der 
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blotlægger deres ’fluiditet’, og af tværstrømme, der truer med at knuse og bortskylle enhver form, 

de måtte have antaget.” (Bauman 2006: 110) Det essentielle, eller samlende om man vil, når man 

taler om karakteren af individet i det senmoderne samfund, er altså, at det nu er helt frigjort og helt 

selv må tage stilling til, hvordan dets identitet skal formes og gives indhold. Der er ikke længere 

noget overordnet princip for denne udfyldning. 

3.4 Arbejde og arbejdslivet 

I fremstillingen af det senmoderne samfund har vi indtil nu talt om samfundet og om individet i 

overordnede termer. Den samfundsmæssige forandring vi har beskrevet, har selvsagt også medført 

ændringer i formen og karakteren af det senmoderne arbejdsliv. Arbejdets vilkår, form og 

organisering reflekterer på mange måder det skifte, som har været. Derfor vil vi i det følgende 

beskæftige os med denne ikke ubetydelige del af både samfundet og det enkelte individ. 

Indledningsvist vil vi kort tage diskussionen op om fællesskab og solidaritet set i lyset af 

arbejdslivet. Når man taler om solidaritet, vil arbejdsmarkedet, og især fagforeninger og 

lønmodtagere, være blandt det første mange tænker på. Både Zygmunt Bauman (2006) og Richard 

Sennett (1999) hævder, at i det senmoderne samfund har forudsætningerne for solidariteten på 

arbejdspladsen ændret sig. Forandringerne betyder også, at begrebet solidaritet omend ikke får ny 

betydning, så bliver det konstitueret forskelligt fra tidligere. Forudsætningerne for og forandringen 

af solidariteten vil vi komme nærmere ind på i det efterfølgende, hér skal det blot nævnes, at 

solidariteten, i den betydning at gensidige bånd mellem mennesker, der sætter egne interesser til 

side for at støtte gruppens interesser, har trange kår i det senmoderne samfund (Sennett 1999: 68 ff). 

Resten af dette afsnit om arbejdet vil være struktureret omkring nogle nøgleord. Begreber som igen 

og igen bliver nævnt, når man læser litteratur om arbejde i den senmoderne verden, men også 

begreber som internt er meget tæt forbundne. Det er begreberne: moral, flygtighed, fleksibilitet og 

solidaritet. 

3.4.1 Moral 

Grundlæggende har arbejdet i det senmoderne samfund mistet en del af sit opbyggelige element, 

som Sennett skriver: ”Det gode arbejdes egenskaber svarer ikke længere til den gode karakters” 

(Sennett 1999: 19). Det er ikke længere igennem sit arbejde, at man opnår og får mulighed for at 

demonstrere klassiske dyder som pålidelighed og trofasthed. Arbejdet har mistet sin moralske og 

etiske dimension, og det bliver ikke vurderet i forhold til den værdi, det bibringer fællesskabet. Det, 
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der bliver væsentligt, er, om det er spændende, selvrealiserende og interessant i sig selv, og med 

Baumans ord bliver det målt i dets morskabs- og underholdningsværdi. Denne udvikling kan også 

betegnes, som en æstetisering af arbejdet, hvor det er et spørgsmål om nydelsen ved at gå på arbejde 

(Bauman 2006: 181). I en hastigt forandrende verden giver det ikke længere mening at udsætte 

tilfredsstillelsen af sine behov – der er jo en stor risiko for, at det ikke bliver muligt, og 

forudsætningerne for opfyldelsen af sine behov er forandret til den tid. Derfor skal arbejdslivet også 

være med til at opfylde de behov, man som individ har her og nu. Det kan således hævdes, at 

arbejdet som begreb har forandret sig fra at være bundet til det trælsomme og nødvendige til at være 

selvrealiserende og forbundet med en lyst og glæde (Weiskorf & Loacker 2006). 

3.4.2 Flygtighed 

Flygtighed er et andet begreb, som på flere måder relaterer sig til det senmoderne arbejdsmarked. 

Det er ikke kun et spørgsmål om kapitalens flygtighed, men også om arbejdstagernes og ansvarets. 

Kapitalens flygtighed skal ses som en konsekvens af, at den er blevet frigjort fra at skulle bindes i 

store faste og solide anlæg relativ tæt på forbrugeren. Den kan bevæge sig hurtigere og undslippe 

regulering fra samfundet, hvis den ikke får sine behov opfyldt (Bauman 2006: 193). Det får den 

konsekvens for arbejdstagerne, at den gensidige afhængighed mellem kapital/arbejdsgiver og 

arbejdstager er gået i opløsning, og det bliver arbejdstagerne der står tilbage alene, idet de er mindre 

mobile end kapitalen. 

At de gensidige langvarige bånd mellem arbejdstager og arbejdsgiver er blevet opløst i det 

senmoderne samfund, skyldes også arbejdstagernes egen mobilitet eller flygtighed; hvilket ifølge 

Bauman skyldes den individualiserede livspolitik, hvor man selv skaber sin historie og sin 

selvfortælling. Her bliver flere jobskifte og arbejdsområder vigtig i sin søgen efter det, der skal 

være unikt og selvrealiserende for mig som arbejdstager (Bauman 2006: 191). Arbejdslivet er ikke 

længere, som nævnt ovenfor, et spørgsmål om at yde sit, men om at gøre karriere og udvikle sig. En 

proces som man ikke kan overlade til sin arbejdsgiver, arbejdsplads eller andre. Hvilket igen 

betyder, at der i dag er færre, som bliver i den samme virksomhed hele livet. Det er i dag et 

spørgsmål om hele tiden at være på farten, at være i udvikling og være i bevægelse. Vi vil dog 

udfordre Bauman lidt i denne fremstilling, da vi mener, at der bør differentieres mellem forskellige 

arbejdstagergrupper. I nogle fag og arbejdstagergrupper, primært de lavtuddannede og lavtlønnede, 

vil ressourcerne til at gøre karriere givetvis være færre, og for dem vil det ikke være et frivilligt 
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ønske om at skifte arbejdsplads igen og igen, men noget de eventuelt bliver tvunget til gennem 

afskedigelser. 

Denne udvikling er samtidig befordret gennem en stigende brug af tidsbegrænsede stillinger, hvad 

enten der er tale om projektansættelse, åremålsansættelse eller andre former for tidsbegrænsede 

ansættelser (Sennett 1999: 22). Det er alle typer af ansættelsesformer, der er suppleret med del- og 

flekstidsarbejdsdage. En sådan bred vifte af kombinationsmuligheder tilgodeser en mængde 

forskellige behov hos arbejdstagerne, så de kan få deres eget personlige liv til at gå op i en højere 

enhed, samtidig med virksomheden bevarer sin produktion og produktivitet. Det har samtidig den 

konsekvens, at fællesskabet på arbejdspladsen ikke længere er en naturgiven størrelse. At folk 

kommer og går i en skøn mosaik, befordrer individualiseringen (Sennett 1999: 72-73) – man bliver 

til en der løser en bestemt funktion i et bestemt tidsrum, en funktion, der er præget af rutine og 

automatisering – for at den let kan overtages af en anden. 

3.4.3 Fleksibilitet  

Hvis man skulle udvælge ét og kun ét begreb, der karakteriserer det senmoderne arbejdsliv i sit 

hele, vil det være fleksibilitet. Sennett beskriver fleksibilitet, som det at ”være tilpasningsdygtig 

over for ændrede omstændigheder uden at lade sig nedbryde af dem” (Sennett 1999: 47). Dermed 

bliver det det enkelte menneskes store udfordring at tilpasse sig samfundets krav om fleksibilitet 

uden at blive nedbrudt, og stadig fastholde en kerne af sig selv. 

Det allestedsnærværende krav om forandring, som bliver godt understøttet af den flygtighed og 

fleksibilitet, som er beskrevet ovenfor, skaber samtidig grobund for kortsigtede beslutninger, der 

skal træffes af både individerne og organisationerne i det senmoderne samfund (Bauman 2006: 

178). Ifølge Bauman så mister de langsigtede handlinger og beslutninger helt sin grund, da ingen er 

i stand til at forudsige det mest sandsynlige fremtidsscenario. Der er ingen, der besidder overblikket 

til at kunne træffe beslutninger, der rækker langt ind i fremtiden, da sådanne oftest vil afkræve en 

form for vished for, hvad der vil ske i fremtiden, og som man ikke kan opnå, da alting med 

Baumans ord flyder og ændrer form hele tiden. Fluiditeten skaber således en særlig form for 

usikkerhed, der kommer til at fungere som en slags tilfældighedsmaskine (Bauman 2006: 191). En 

usikkerhed som man ikke kan tage kampen op med, analysere og tage de nødvendige forholdsregler 

for. Ulykkerne udviser en vilkårlighed i forhold til, hvor og hvem de rammer på en sådan måde, at 

man i fællesskab ikke kan tage kampen op med dem. Det betyder, at ”vore dages usikkerhed er en 
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magtfuld, individualiserende kraft. Den splitter i stedet for at forene, og fordi det er umuligt at 

afgøre, hvad morgendagen vil bringe, bliver forestillingen om ’fælles interesser’ mere og mere 

tåget for til sidst at miste enhver værdi” (Bauman 2006: 191). Den senmoderne usikkerhed bliver 

således en usikkerhed, der på mange måder paralyserer de usikkerhedsramte. Der kan jo ikke gives 

nogen logisk eller rationel forklaring på, hvorfor det blev den ene frem for den anden, der blev 

ramt; så i stedet for at glædes over, at man ikke blev ramt, frygter man blot for næste gang ulykken 

slår ned (Sennett 1999: 140). 

3.4.4 Solidaritet 

Som nævnt i begyndelsen af dette afsnit er solidariteten på arbejdsmarkedet under pres fra flere 

sider, hvilket ifølge Bauman overordnet skyldes, at individualiteten kommer til udtryk og fremmes 

på forskellig vis gennem usikkerheden, fleksibiliteten, flygtigheden og det temporale. I det moderne 

samfund samlede arbejderklassen sig i kollektive fællesskaber for at kompensere for deres 

individuelle svagheder og færre ressourcer, således blev ”den kollektive, klasseorienterede handlen 

en lige så naturlig ting for de mennesker, der befandt sig nederst på den sociale rangstige, som den 

individuelle forfølgelse af livsmålene for deres arbejdsgivere.” (Bauman 2006: 46). Dette behov for 

i fællesskab at kompensere for individuelle svagheder og ressourcer, er ikke længere så udtalt – 

takket være velfærdsstaten. Den har sikret alle borgere et minimumsudgangspunkt for at kunne 

forfølge deres egne livsmål. Den mulighed, der førhen alene var reserveret nogle få, er nu spredt til 

alle samfundets borgere, og derved er også behovet for at stå sammen på arbejdspladsen svækket. 

Det personlige karriereprojekt, og det samtidige krav om behovstilfredsstillelse her og nu, gør, at 

det bliver vanskeligt at binde sig til andre og skabe stærke sociale bånd. Det samme gør de 

temporale ansættelsesaftaler, idet de svækker opbygning af tillid, loyalitet og gensidige forpligtelser 

(Sennett 1999: 22). Flygtigheden og det kortsigtede berøver alle sikre fremtidsperspektiver, og når 

reglerne for forfremmelse mv. hele tiden ændres, så er der ikke længere grobund for en gensidig 

loyalitet på arbejdspladsen, hverken mellem arbejdstager og arbejdsgiver eller arbejdstagere 

imellem (Bauman 2006: 192). 

Bauman peger ligeledes på, at sociale bånd, netværk og partnerskaber er forbrugsgenstande, noget 

man skal kunne gøre nytte af og forbruges – ikke frembringes. Denne holdning ligger i fin tråd med 

hele individualiseringens fokus på forbrug og øjeblikkelig nydelse, men modarbejder samtidig det 

at opbygge en solidaritet og fællesskab på arbejdspladsen. Når sociale bånd bliver anskuet som 
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forbrugsobjekt, bliver det til noget, som man kan forbruge efter behov, uden at bidrage hertil 

(Bauman 2006: 211). 

Solidariteten eller fællesskabet på arbejdspladsen mellem arbejdstagerne blev tidligere sikret ved, at 

arbejdsgiverne havde et stort behov for at fastholde sine medarbejdere. Der var så at sige et 

langsigtet og gensidigt behov for hinanden. Dette behov er ophørt i en tid, hvor kapitalen kan 

bevæge sig frit og uhæmmet i verden, og i en tid hvor dét, som virkelig skaber værdi, er ideer og 

ikke den rå arbejdskraftsafhængige produktion (Bauman 2006: 187). 

Fastholdelsen af medarbejderne er også blevet unødvendigt, som et resultat af den stigende 

teknologisering af arbejdet. Der kræves i mange erhverv ikke længere nogle særlige faglige 

kvalifikationer for at bestride sin stilling, hvorfor der heller ikke synes den store tilknytning til 

hverken arbejdsplads eller fag. Denne mangel på faglig stolthed og tilknytning til sin arbejdsplads, 

resulterer i en flygtig gennemstrømning af arbejdere, der igen svækker muligheden for at opnå et 

stærkt socialt fællesskab. (Sennett 1999: 94). 

3.5 Velfærdsstaten 

Et andet tema, vi vil tage op i vores fremstilling af det senmoderne samfund, er velfærdsstaten. 

Traditionelt har det, som også tidligere nævnt, været et af fagbevægelsens store hjertebørn og 

egentlig også sejre, når man ser på den succes velfærdsstaten har haft i Danmark. 

Historisk er den danske velfærdsstat præget af en socialdemokratisk struktur, der stadig gør sig 

gældende i dagens Danmark, hvor skattetaksten er høj, og medvirker til at vi i Danmark har et 

omfattende socialt netværk for alle. Den offentlige omsorgssektor er stadig yderst udviklet og stor, 

og staten påtager sig bestandigt et stort ansvar, og har således en stor rolle i samfundet, hvilket også 

er kendetegnende for den socialdemokratiske model. Universalisme er stadig et grundprincip i den 

danske velfærdsstat, og der garanteres således en lang række ydelser i form af diverse 

indkomstoverførelser og serviceydelser som fx daginstitutioner, uddannelse, omsorgsområdet og 

sundhedssektoren. Man kan derfor stadig argumentere for en politik, der stiler mod en forholdsvis 

lige fordeling, som er en af grundidéerne i den socialdemokratiske model, hvilket karakteriseres 

som et ”noget for ingenting” princip (Andersen & Larsen 1997: 150). 

I begyndelsen af 1980erne var der et skifte i velfærdsstatens semantik, hvor det hidtil havde været 

uligheden, som var fokus for velfærdsstaten, blev det nu udstødning. Dette skifte skyldes, at den 



48 
 

grad af ulighed der er i samfundet i dag, er blevet alment bredt accepteret, hvorfor velfærdsstaten i 

dag har sit fokus på at inkludere borgerne i samfundet (Mortensen 2003: 119). En sådan accept er et 

resultat af velfærdsstatens arbejde tidligere, hvor middelklassen er vokset betydelig og uligheden er 

blevet mindre synlig. De marginaliserede grupper, som ligger i risikozonen for udstødelse, er nu 

kommet i centrum for velfærdsstatens sociale arbejde (Mortensen 2003: 148). 

Det senmoderne samfunds forandringer kommer også til udtryk i ændringen af sproget, hvor man 

før talte om velfærdsstaten, tales der nu om velfærdssamfundet. Bag semantikforandringen findes 

også en strukturændring, som forskyder problemløsningskapaciteten fra staten til hele samfundet og 

institutionerne; virksomhederne, arbejdspladserne, familien, naboskabet, frivillige organisationer, 

græsrodsbevægelserne etc. (Mortensen 2003: 120). Det er ikke længere alene staten, der skal løfte 

de opgaver, der er forbundet med sikringen af velfærden. Der kan således iagttages en 

decentralisering af opgavevaretagelsen, og sammen med denne også en forskydning af ansvaret fra 

staten og samfundet til individet selv. Denne forskydning har vi også tidligere i dette kapitel vist, og 

slår altså også igennem på velfærdsområdet. Det helt centrale for velfærdsstaten i dag er netop den 

forskydning af både ansvaret og myndigheden over til borgeren. Der er i det senmoderne samfund 

sket en forskydning, så det ikke længere alene er staten, der har ansvaret for at løfte 

samfundsmæssige opgaver, men derimod hviler det ansvar på os alle som borgere i 

velfærdssamfundet11. 

3.6 Luhmann og det senmoderne samfund 

Som en afslutning på vores fremstilling af det senmoderne samfund vil vi nu søge at sammenholde 

denne med Luhmanns forståelse af det aktuelle samfund. Vi har allerede tidligere i 

analysestrategien redegjort for, hvordan Luhmann forstår den aktuelle samfundsform, nemlig som 

funktionelt udifferentieret. Ligeledes fremstilledes Luhmanns egene argumenter for, hvorfor han 

ikke karakteriserer det nuværende samfund som værende postmoderne. Denne forståelse vil vi 

gerne udfordre lidt. 

Der synes at være flere lighedspunkter mellem det funktionelt uddifferentierede samfund som 

model for det nuværende samfundsstruktur, og så den fremstilling som både Giddens og Bauman 

ligger for dagen, men også væsentlige forskelle. I udgangspunktet har individet hos 

Giddens/Bauman en anden position end i Luhmanns samfundsteori. Det synes umiddelbart, at 

                                                           
11

 For en udfoldning af dette se: Dahlager, Lise (2001): ”I forebyggelsens magt” i: ’Distinktion – tidsskrift for 
samfundsteori’, nr. 3. 
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individet er helt udskrevet hos Luhmann, og blot reduceret til psykiske systemer, der konstrueres 

uden for samfundssystemet. Det er dog også kun tilsyneladende, for som Luhmann siger, er der et 

særligt forhold mellem mennesket og sociale systemer. Kommunikationen kan således ikke 

opretholdes i de sociale systemer uden tilstedeværelsen af psykiske systemer, og samtidig er 

psykiske systemer afhængige af kommunikationen. Dette dobbelte afhængighedsforhold kalder 

Luhmann for interpenetration, altså at de to typer af systemer er afhængige af hinanden, men 

samtidigt lukket for hinanden (Luhmann 2000: 261). 

Med begrebet interpenetration bliver det muligt for Luhmann, at på en gang placere mennesket både 

indenfor og udenfor samfundet på en og samme tid, uden at bryde med de enkelte systemers 

lukkethed. Luhmanns individforståelse er således mere nuanceret og kompliceret, end den man 

finder hos Giddens og Bauman, hvor mennesket tydeligt er placeret inden for samfundet, og 

individualiseringen er markeret frem for samfundsmæssiggørelsen i forskellen herimellem. 

Endvidere åbner begrebet interpenetration mulighed for et stigningsforhold mellem individ og 

samfund, hvor evolutionen af dem begge følges ad samtidig med, at deres respektive lukkethed 

opretholdes (Mortensen 2003: 251-253). Når det så er sagt, så falder Luhmanns teori om individet, i 

tråd med den vi har vist tidligere i dette afsnit. De peger således begge på, at det er mennesket selv, 

som skal skabe sammenhæng, udvælge og tilskrive mening til, hvordan det skal være i dagens 

samfund. Hos Luhmann sker det ved, at mennesket bliver tilskrevet bestemte roller i 

kommunikationen og de psykiske systemers, hvis tilstedeværelse er nødvendig for 

kommunikationen, udvælgelse og anknytning til nogle funktionssystemer frem for andre, og 

anknytning til en side af forskellen frem for en anden. Det samme sker hos Giddens/Bauman om 

end mindre kompliceret beskrevet, nemlig ved at individet her selv udvælger, hvordan det vil leve 

og beskrive sig selv. 

Et grundvilkår, som både Giddens, Bauman og Luhmann accepterer for det senmoderne samfund, er 

dets fremskredne grad af kompleksitet, som ingen kan overskue eller rumme i sit hele. Begge 

tilgange peger på, at løsningen til at håndtere denne kompleksitet ligger i en opdeling og 

nedbrydning af samfundets strukturer og funktioner i mindre enheder. Giddens taler således om 

udlejring i både ekspertsystemer og symbolske tegn. Udlejringen i ekspertsystemer betyder, at 

særlig viden, mere end almindelige hverdagserfaringer, bliver indkapslet i særlige systemer med 

hver deres tekniske ekspertise, som vi forlader os på i vores hverdagsliv. Luhmanns 

funktionssystemer kan også tolkes som en art udlejring, her er det dog ikke viden, som bliver den 
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afgørende sorteringsfaktor, men mere generelt områder i samfundet, som bliver uddifferentieret i 

særlige delsystemer. 

En væsentligt begreb hos Luhmann, når man taler om den funktionelle uddifferentiering, er de 

symbolsk generaliserede medier, over hvilke de enkelte funktionssystemer har udviklet sig over tid. 

Det særligt kendetegnende ved disse, er deres universalitet og uopbrugelighed. Hvorved vi er 

tilbage hos Giddens og udlejringen i symbolske tegn, der netop er symboler i den senmoderne 

verden, der er gjort uafhængige af tid og rum. Fælles for både de symbolske tegn og symbolsk 

generaliserede medier, er deres evne til at øge sandsynligheden for social samhandling eller 

kommunikation, alt efter hvilken tilgang der anvendes (Luhmann 2000: 203, 436). 

Et andet karakteristika ved den funktionelle uddifferentiering er de enkelte funktionssystemers 

sideordnethed, altså at der ikke er ét bestemt system, der har forrang frem for de andre. Denne 

multiplicering af centrummet, og dermed opløsningen af ideen om en institution, hvorom samfundet 

er organiseret, synes også at kunne udlæses af Baumans fremstilling, når han taler om, at der er flere 

samtidige eksisterende myndigheder, og ingen af dem kan opretholde eksklusivitetens stempel 

(Bauman 2006: 85). Det bliver således individet selv, mener Bauman, som bliver den eneste reelle 

autoritet. Det sker, fordi individet hele tiden er tvunget til at vælge blandt de autoriteter, der byder 

sig til. 

Et sidste begreb, som vi her vil tage op i diskussionen om tilgangene til det aktuelle samfund, og 

som er nært forbundet med kompleksitetsreduktionen i samfundet, er tillid. Det er en væsentlig 

pointe hos både Luhmann og Giddens, at det senmoderne samfund i højere grad end tidligere 

indkoopererer tillid i sin funktionsmåde. Som en kompleksitetsreducerende mekanisme fungerer 

tillid både som en kompensation for manglende information (Luhmann 1999: 71), men også til at 

håndtere det informationsoverflow, der er i det senmoderne samfund (Giddens 1994: 79 og 

Luhmann 1999: 63). Giddens løsningsmodel peger derfor på, at man må have tillid til 

ekspertsystemerne, da man ikke selv er i stand til at kontrollere al viden. 

Luhmann peger på, at der i det hyperkomplekse samfund må være mindst to former for tillid på spil: 

personlig tillid og systemtillid. Kort fortalt så er den personlige tillid strengt personlig og specifik, 

og kræver, at der reelt er noget usikkerhed på spil – at den andens frihed skaber en risiko, og der er 

en reel mulighed for at blive skuffet (Luhmann 1999: 21). Det er dog især systemtilliden, som er 

den interessante form i denne diskussion. Systemtilliden, som Luhmann forstår den, henvender sig 
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både til medierne i sig selv og så de systemer, som medierne skaber. Her er Luhmann helt på 

bølgelængde med Giddens, når han siger, at tilliden til f.eks. penge er helt essentielt for, at det 

økonomiske funktionssystem kan fungere kompleksitetsreducerende (Luhmann 1999: 96). Det er 

helt centralt, at den enkelte kan stole på, at det han har, kan indfri hans forventninger, og derved 

gøre nytte af den kompleksitet, der er gemt i mediet – her pengene. Systemtilliden skabes og styrkes 

gennem gentagne gange at få positivt bekræftet sine forventninger til systemet; og pointen er her, at 

det ikke er den enkelte aktør, men systemet i sig selv, som bliver genstand for tillidserklæringen 

(Luhmann 1999: 96). Hvilket i et eller andet omfang er den samme forståelse af funktionen og 

behovet for tillid, som man finder hos Giddens, når han taler om tillidens nødvendighed i forhold til 

ekspertsystemerne. 

En sidste pointe fra Luhmann vi her vil tage med er det gensidige forøgelsesforhold af tillid og 

mistillid. Det synes umiddelbart paradoksalt, men med indsættelse af institutionaliserede 

kontrolmekanismer, som er et udtryk for mistillid, fritages individerne fra at øve kontrol med 

hinanden, hvorfor de opnår en frihed til at udvise mere tillid til hinanden (Luhmann 1999: 154). 

Med ovenstående in mente mener vi at kunne argumentere for, hvorfor vi ser et udmærket samspil 

mellem Luhmanns samfundsmodel og en Giddens/Bauman tilgang, velvidende at der er væsentlige 

forskelle imellem dem. Det er især deres forskellige fokus på individet og de sociale relationer det 

indgår i, som vi mener giver et frugtbart samspil. 

3.7 Delkonklusion 

Formålet med kapitlet har været at give et kondenseret bud på, hvilke samfundsstrukturer der er 

gældende i dagens samfund, særligt med fokus på individet og arbejdsmarkedet, for dermed at svare 

den del af problemformuleringen der lyder: Hvad kendetegner det senmoderne samfunds 

betingelser som den danske fagbevægelse må agere i? 

Vi har i kapitlet fokuseret på det aktuelle samfunds beskrivelse og struktur og ikke dets kategori og 

betegnelse. Dagens samfund er først og fremmest kendetegnet ved at være polycentrisk uden ét 

bestemt centrum men med flere. Det er et samfund, som ifølge Giddens er posttraditionelt, og han 

identificerer tre dominerende og sammenhængende kilder til det senmoderne samfunds dynamik; 

adskillelsen af tid og rum, udlejring og en øget refleksivitet. Adskillelsen af tid og rum medfører, at 

tidsafstande er blevet gjort universelle, og er betingelsen for den i omfang uafgrænselige tid-rum-

udstrækning. Udviklingen af udlejringsmekanismer løfter social handlen ud af lokale 
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sammenhænge og reorganiserer sociale relationer på tværs af store afstande i tid og rum. Endeligt så 

har den øgede refleksive tilegnelse af viden medført, at viden konstant er til revision på baggrund af 

ny information eller viden. Sådan information eller viden er ikke tilfældig eller ekstern i forhold til 

moderne institutioner, men konstituerende for dem. 

Det senmoderne samfund er ligeledes kendetegnet ved en øget individualisering og ved at være, 

med Baumans ord, flydende og i konstant forandring. Vi ser en frigørelse fra moralens normer og 

traditionens værdier. Ifølge Bauman så er individet i det senmoderne samfund i en konstant søgen 

efter det, der gør individets liv bedre og mere behageligt, hvorfor man også bliver mere flygtig i 

sine valg. 

I litteraturen om det senmoderne arbejdsmarked fandt vi særligt fire begreber som gik igen og igen, 

og som er internt tæt forbundne nemlig moral, flygtighed, fleksibilitet og solidaritet. Fælles for de 

fire begreber er, at de i det senmoderne har ændret karakter fra tidligere. Ifølge Sennett så har 

arbejdet i det senmoderne samfund mistet noget af sit moralsk opbyggelige element, og det er ikke 

længere igennem sit arbejde, at man opnår og får mulighed for at demonstrere klassiske dyder som 

pålidelighed og trofasthed. Flygtighed spiller en rolle på den måde, at det i dag er et spørgsmål om 

hele tiden at være på farten og i konstant udvikling. Dermed bliver det det enkelte menneskes store 

udfordring at tilpasse sig samfundets krav om fleksibilitet uden at blive nedbrudt, og stadig 

fastholde en kerne af sig selv. Behovet for i fællesskab at kompensere for individuelle svagheder og 

ressourcer, er ikke længere så udtalt – takket være velfærdsstaten. Den har sikret alle borgere et 

minimumsudgangspunkt for at kunne forfølge deres egne livsmål. Den mulighed, der førhen alene 

var reserveret nogle få, er nu spredt til alle samfundets borgere. Velfærdsstaten har også ændret 

karakter, hvor det nu ikke længere alene er staten, der skal løfte de opgaver, der er forbundet med 

sikringen af velfærden. Der kan således iagttages en forskydning og decentralisering af 

opgavevaretagelsen til individerne selv og samfundet. 

Nærværende fremstilling af det senmoderne samfund sammen med Luhmanns funktionelle 

uddifferentiering er samtidig også afhandlingens udgangspunkt for en forståelse af det aktuelle 

samfunds struktur.  
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4. Organisation og selvbeskrivelse 

I det forrige kapitel fik vi fastlagt hvilken samfundsstruktur, der aktuelt kendetegner det 

senmoderne samfund. I denne analyse skiftes fokus til semantikken i samfundsstruktur-semantik 

forholdet. Dermed vil vi svare på problemformuleringens andet led: Med hvilke strategier søger 

hhv. 3F og HK i deres aktuelle kampagner at skabe sig selv, som fagforeninger i det senmoderne 

samfund? Analysen vil være struktureret som beskrevet i analysestrategien, som tre delanalyser. 

Først en systemteoretisk organisationsanalyse, dernæst en analyse af fagforeningernes polyfone 

kommunikation og endelig en semantisk analyse af deres selvfremstilling. 

4.1 Organisationsanalyse 

Vi vil i det følgende afsnit give en præsentation af henholdsvis 3F og HK. Denne gennemgang vil, 

udover at præsentere et kort historisk oprids af de to organisationer, vise hvorledes de i en 

systemteoretisk optik, begge kan anskues som organisationer. Dette vil vi gøre dels for at 

præsentere organisationerne men også for at vise, at vi har at gøre med to organisationer, der på 

medlemssiden og opbygningsmæssigt ligner hinanden meget. 

4.1.1 3F 

Fagforeningen Fagligt Fælles Forbund - eller i daglig tale 3F - er en af de nyeste fagforeninger i 

Danmark, og blev stiftet den 1. januar 2005. Historien som 3F er derfor ganske kort, men bag dette 

gemmer sig en fusion af to væsentligt ældre fagforeninger nemlig Specialarbejderforbundet (SID) 

og Kvindeligt arbejderforbund (KAD). De blev stiftet lige omkring det forrige århundredskifte i 

henholdsvis 1897 for SIDs vedkommende som Dansk Arbejdsmands forbund og i 1901 for KAD’s 

vedkommende. Målgruppen på daværende tidspunkt, og egentlig også 3F’s kernemålgruppe i dag, 

var de mange ufaglærte, som blev beskæftiget på fabrikkerne i byerne. Det som adskilte dem 

dengang og forhindrede, at der blot var et forbund for de ufaglærte, var mændenes frygt for 

kvindernes lønpres, hvis de var i samme forbund. SID åbnede dog op for kvindelige medlemmer i 

1971 efter en del kvinder i 50erne og 60erne var begyndt at tage arbejde i de traditionelle mandefag 

(3f.dk). 

4.1.1.1 Organisationens organisation 

3F er i dag en stor organisation, som er uddifferentieret i en række subsystemer bestående af 

tilsluttede selvstændige suveræne afdelinger. Fælles for disse afdelinger er, at de skal anerkende 
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forbundets love og er forpligtet til at efterleve disse. Ingen afdelinger må have love og vedtægter, 

der er i modstrid med forbundets love. I 3F’s love kapitel 7, §24 kan man se, at 3F har 

uddifferentieret sig selv i seks branchebestemte grupper, som er: Industrigruppen, Den Offentlige 

Gruppe, Transportgruppen, Bygge og Anlægsgruppen, Privat Service, Hotel og Restauration og 

Den Grønne Gruppe. Disse grupper varetager de områdespecifikke interesser for medlemmerne, der 

omvendt, naturligt ved deres medlemskab af 3F, også hører ind under en af grupperne. Foruden den 

horisontale opdeling i temaområder har 3F også uddifferentieret sig geografisk i 77 afdelinger, som 

er spredt ud over hele landet. De har hver sin egen bestyrelse og årlig generalforsamling 

(A:Forbundets Love:§4,§10). Afdelingerne fungerer således, som foreninger i foreningen med hver 

deres dagsordner for, hvordan det faglige arbejde skal udvikles i deres respektive lokalområder. 

Konkluderende kan man sige, at betegnelsen fagligt fælles forbund er lidt af et semantisk trick i og 

med, at det dækker over en mængde subsystemer, der samlet set hører under fanen 3F. 

4.1.1.2 Organisationens programmer 

I 3F er der flere programmer på flere niveauer, men dem som vi vil fremhæve her, er Forbundets 

Love og Fagligt og Politisk Grundlag 2007-2010, da de er grundlæggende for hele organisationen, 

idet enhver beslutning eller et andet program skal eller vil referere tilbage til disse. Det erindres, at 

programmer er særlige beslutninger i organisationen, der netop sætter præmisserne for senere 

beslutninger, og samtidig bestemmer korrektheden af en given adfærd i en given situation. 

3F’s love er et program for, hvorledes f.eks. de forskellige afdelinger skal sættes sammen, hvilke 

pligter medlemmerne har og hvilken rolle de har i organisationen (A:Forbundets Love: §3-§17). I 

forlængelse af lovene, så er fagligt og politisk grundlag et målprogram for, hvilke prioriteter 3F har 

i sit arbejde og hvordan disse skal nås. Blandt andet står der, at 3F i fremtiden skal arbejde for tre 

overordnede kerneydelser, som 3F skal sikre medlemmerne. Det er attraktive løn- og 

arbejdsforhold, det er en fagforening, der gennem politisk arbejde forbedrer rammerne for 

medlemmets liv, og det er en attraktiv a-kasse (D:Fagligt og Politisk Grundlag 2007-10: 3). 

4.1.1.3 Organisationens medlemmer 

En forening som 3F er kendetegnet ved at have kontingentbetalende medlemmer, hvis medlemskab 

er nøje beskrevet i Forbundets Love. Dette medlemsbegreb bliver udfordret noget af systemteorien, 

der sætter grænsen for hvem der er medlem og ikke er, ved dem som bliver inkluderet eller 

ekskluderet i organisationens kommunikation. Afsnittet vil dels beskrive den gruppe af medlemmer, 
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som er beskrevet i lovene, og dels redegøre for hvem, der inkluderes som medlemmer i 

systemteoretisk forstand. 

3F havde per første januar 2008 355.805 kontingentbetalende medlemmer mod 362.674 året før. 3F 

har oplevet medlemstilbagegang i en årrække, men er fortsat LO’s største medlemsorganisation 

(lo.dk). Medlemsgruppen er klart nævnt flere gange i 3F’s kommunikation, både i 3F’s love og i 

organisationens Faglige og Politiske Grundlag 2007-2010, hvilket i systemteoretisk forstand 

inkluderer dem i organisationen. Helt eksplicit bliver krav til medlemmerne, og hvad medlemmerne 

kan forvente af 3F, beskrevet i lovenes kapitel 4. Herudover bliver også 3F’s ansatte12 nævnt flere 

gange i de nævnte publikationer, hvilket gør, at også de er systemteoretisk inkluderet i 

organisationen. 

Det er vanskeligt at finde en præcis fællesnævner for alle 3F’s kontingentbetalende medlemmer, 

udover at de alle er arbejdstagere. Men hvis man kigger på de seks grupper og de arbejdsområder, 

som de organiserer, synes det primært at være arbejdstagere med enten ingen uddannelse udover 

grundskolen eller arbejdstagere med ganske korte uddannelser, som er organiseret af 3F 

(B:Præsentation af 3F: 13). 

4.1.1.4 Organisationens roller 

I 3F er der en mængde roller som medlemmerne forventes at indtage. Vi vil ikke her give os til at 

nævne dem alle, men nøjes med at give et par eksempler. Blandt andet har 3F en lang række tillids- 

og sikkerhedsrepræsentanter ude på virksomhederne, og i alt har de mere end 16.000 tillidsvalgte 

(C:Beretning 2007: 19). Som der står at læse i Fagligt og Politisk Grundlag, så betragter 3F 

tillidsrepræsentanterne og sikkerhedsrepræsentanterne ude på virksomhederne som værende 

rygraden i 3F’s arbejde (D:Fagligt og Politisk Grundlag 2007-10: 10). På den måde tildeler 3F de 

tillidsvalgte rollen, som det centrale bindeled mellem medlemmer og afdelinger. I den forbindelse 

tilbyder de et omfattende uddannelsesprogram for at gøre de tillidsvalgte klar til at indtage rollen.  

Et andet eksempel er den rolle som forbundets kongres indtager. Den er 3F’s øverste myndighed, og 

samles ordinært hver tredje år, hvor de politiske linjer udstikkes, og forbundets hovedbestyrelse 

vælges (A:Forbundets Love: §18-20). Kongressen får den rolle, at det er her hovedlinjerne for 3F’s 

arbejde herunder arbejdsprogram og strategi med videre bliver behandlet og vedtaget. På den måde 

                                                           
12 3F havde i 2007 i gennemsnit 481 ansatte (C:Beretning 2007: 63) 
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er man i mellem kongresser fra formand til tillidsvalgte henvist til at arbejde for de sammen 

vedtagne mål for fremtiden. 

4.1.2 HK 

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, som HK oprindelig hed, blev stiftet som 

landsorganisation den 23. september 1900. Dannelsen af et fagforbund, for dem beskæftiget i 

handels- og kontorfagene, tog længere tid, og var senere om at komme i gang sammenlignet med 

industriens fagforbund, hvilket langt hen af vejen kan tilskrives den tradition, der hidtil havde været 

på området. De handels- og kontorbeskæftigede havde således rødder langt tilbage til tiden før 

industrialiseringens måde at organisere og regulere arbejdet på. Samtidig anså HK’erne ikke sig 

selv som en del af arbejder- og håndværkerklassen, hvorfra de første faglige organiseringer opstod, 

og langt de fleste følte sig uden for. I begyndelsen var der da også flere konkurrerende 

organiseringer med hver sit ideologiske grundlag, med det mere socialistiske klassebevidste HK i 

hovedstadsområdet og et mere borgerligt model i provinsen (Christensen & Federspiel 2000: 17). 

HK søgte også først i 1932 om optagelse i LO (L:Facts om HK: 4). 

Industrialiseringen medførte dog også nye typer af virksomheder og butikker, hvorfor arbejdets 

organisering ændrede sig betydeligt. Der opstod en hel ny gruppe af kontormedhjælpere på de nye 

store fabrikker, og nye medarbejdergrupper i de nye stormagasiner og specialforretninger 

(Christensen & Federspiel 2000: 9). Dermed blev der skabt et yderligere pres for at skabe en 

fagforening, da der blev flere og flere at organisere, som ikke havde rødder i lavstiden. 

4.1.2.1 Organisationens organisation 

HK er i lighed med 3F i dag en stor organisation og de har ligeledes kompleksitetsreduceret sig selv 

i en lang række subsystemer. Vi vil ikke præsentere samtlige subsystemer men nøjes med at 

fremhæve to, hvis uddifferentiering har en særlig status i lovene for HK13. Den ene gruppe af 

subsystemer er de fire sektorer, som deler HK/Danmark op efter branche, og derved skaber: 

HK/Privat, HK/Service, HK/Kommunal og HK/Stat (Love for Sektorerne: §1, stk. 1)14.  Den anden 

type af særlige subsystemer dannes over en geografisk forskel, og opdeler HK/Danmark i syv 

afdelinger: HK/Nordjylland, HK/MidtVest, HK/Østjylland, HK/Sydjylland, HK/Midt, HK/Sjælland 

                                                           
13 Denne særlige status erfares ved, at der er et særligt sæt love for hver af de to typer af subsystemer. 
14 Love for forbundssektorer er en del af HK/Danmarks lov kompleks, hvilket kan ses på flere måder: A) Love for 
forbundssektorer findes som et separat kapitel i den publikation der hedder Love for HK/Danmark B) Love for 
HK/Danmark referer flere gange til forbundssektorer, bl.a. i §4, stk. 1, 2 og 6, §6, stk. 1, §20, stk. 3. og endelig C) 
Betegnes der i Love for forbundssektorer §1, stk. 2: ”Alle medlemmer i HK registreres i én af forbundets fire sektorer.” 
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og HK/Hovedstaden (M:Love for HK/Danmark: §1, stk. 3). Relationen mellem de forskellige 

subsystemer er videre kendetegnet ved, at de er autopoietisk lukkede men samtidigt afhængig af 

hinanden. Deres lukkethed opretholdes samtidig med, at de stiller deres kompleksitet til rådighed 

for de øvrige systemer gennem det Luhmann kalder interpenetration. Denne relation ses tydeligst i 

Love for HK/Danmark, hvor det fremgår af §20, stk. 3: ”Forbundssektorformændene vælges på 

sektorkongresserne, jf. sektorlovenes §9, stk. 1.” og videre i §24, stk. 1: ”…udgør 

forbundsformanden, forbundets næstformænd, formændene for forbundets sektorer samt 

fællesformanden for hver HK-afdeling forretningsudvalget.” I de foregående citater ses det, at 

selvom sektorerne og deres formænd er separate systemer indgår de også i HK/Danmarks centrale 

ledelse. 

4.1.2.2 Organisationens programmer 

I HK’s kommunikation kan der særligt identificeres to store programmer. Det gælder deres 

vedtægter eller love og arbejdsprogrammet ’Handlingsprogram for HK/Danmark 2005-2009 – En 

verden af muligheder’. 

Lovene for HK kan, som i 3F’s tilfælde, iagttages som et program for, hvilke rettigheder og pligter 

de enkelte sektorer, forbund, afdelinger og medlemmer har i organisationen. Modsvarende er 

handlingsprogrammet et målprogram, der netop definerer både mål og midlerne til at nå dem. Det er 

kendetegnende for et handlingsprogram, at det indeholder en række målsætninger og i nogen grad 

anviser, hvorledes disse målsætninger skal nås. Handlingsprogrammet er således en særlig 

specifikation af vedtægterne og især formålet, som det er nedfældet i vedtægterne for hvad 

forbundet primært skal beskæftige sig med i den kommende periode. Handlingsprogrammets kapitel 

’Organisatoriske udfordringer’ skal her særligt fremdrages, da det beskriver en målsætning for HK 

om at blive Danmarks bedste fagforbund, hvilket skal ske gennem et øget fokus på kvalitet og øget 

fokus på at søge politisk indflydelse. Der står således: ”HK skal målbevidst satse på at påvirke de 

politiske beslutninger … Det sker ud fra en anerkendelse af den omstændighed, at HK i stigende 

grad har udviklet sig til at være en ikke blot faglig, men også politisk organisation…” 

(N:Handlingsprogram for HK/Danmark 2005-09: 12-13) Et andet kortere eksempel på et kort 

målprogram fra handlingsprogrammet er: ”HK vil gennem internationalt samarbejde modarbejde 

social og arbejdsmiljømæssig dumping og arbejde for at skabe en international ramme for social 

retfærdighed.”(N:Handlingsprogram for HK/Danmark 2005-09: 3) Dette uddrag viser et helt 
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program, hvor målet er at skabe ordentlige betingelser for arbejdstagere verden over, og midlet 

hertil er internationalt samarbejde. 

4.1.2.3 Organisationens medlemmer 

HK er som 3F kendetegnet ved at have kontingentbetalende medlemmer, hvis medlemskab er nøje 

beskrevet i Love for HK/Danmark. I dette afsnit vil vi dels beskrive den gruppe af medlemmer, som 

er beskrevet i lovene, og dels redegøre for hvem, der inkluderes som medlemmer i systemteoretisk 

forstand. 

Der var ved udgangen af 2007 329.679 medlemmer af HK, hvilket er 16.289 færre end året forinden 

og 41.464 færre end i 2003 (lo.dk). HK har altså igennem en lang årrække oplevet en nedgang af 

antallet af medlemmer, som så mange andre fagforbund i LO, men er stadig LO’s næststørste 

medlemsorganisation. 

Denne gruppe, er helt tydeligt inkluderet i HK’s kommunikation både gennem lovene for 

HK/Danmark, men også i handlingsprogrammet bliver de kontingentbetalende medlemmer nævnt 

igen og igen. I et systemteoretisk perspektiv bliver medlemsbegrebet udvidet noget, da HK’s ansatte 

også indgår som organisationsmedlemmer. Det empiriske materiale viser, at HK inkluderer dem i 

deres kommunikation, f.eks. ”… er det bestyrelsen for afdelingen, der varetager de faglige og 

økonomiske opgaver sammen med det ansatte faglige og administrative personale” (L:Facts om 

HK: 8), ligesom at der i samme folder står, at der er 421 medarbejdere i forbundet (L:Facts om HK: 

18), og i Love for HK/Danmark står der i §25 stk. 3 og 4, at hovedbestyrelsen kan ansætte en række 

medarbejdere til at løse opgaver for forbundet. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, at der vil 

opstå personalegrupper, som er beskæftiget i HK uden at være medlem af forbundet, men derimod 

af et andet fagforbund. 

Begge de nævnte grupper er mål for den beslutningskommunikation, som HK skaber, hvilket igen 

betyder at begge grupper i systemteoretisk forstand er medlemmer af organisationen. 

Hvis vi kigger lidt nærmere på, hvad der karakteriserer et HK medlem, så har selvopfattelsen 

ændret sig en hel siden oprettelsen af forbundet i 1900. Der er naturligvis en stor diversitet i hvem, 

der er medlem og hvilke jobs de har, når der er over 300.000 medlemmer. Fælles for HK’s 

medlemmer er dog, at langt de fleste har en kortere erhvervsrettet uddannelse inden for 
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kontorarbejde, ’hvide’ service fag15 eller i detailhandlen. Stereotyperne på en HK’er er således en 

butiksassistent i et supermarked eller en kontorassistent på et kommunekontor (L:Facts om HK: 6, 

15). 

4.1.2.4 Organisationens roller 

I enhver organisation er der en mængde roller, som medlemmerne i organisationen forventes at 

indtage, og således også i HK. I det empiriske materiale er der kun begrænset information om 

forventningerne til rollerne i HK. Det vil oftest være i den enkelte ansattes kontrakt, at 

vedkommendes rolle er udspecificeret, samt hvad man kunne kalde common sense forventninger til 

bestemte funktioners arbejde. Det være sagt, så kan man i Love for HK/Danmark iagttage helt klare 

forventninger til, hvad for nogle opgaver forbundsformanden har. Vi vil ikke gennemgå hele 

jobbeskrivelsen, men eksempelvis fremgår det af §8, at formanden skal skrive under sammen med 

en af næstformændene og et almindeligt hovedbestyrelsesmedlem ved økonomiske transaktioner af 

fastejendom eller værdipapirer, og videre i §10 stk. 2, hvor formanden, som redaktør, har det 

juridiske ansvar for forbundets medier, og helt overordnet er det beskrevet i §25 stk. 1, at det 

forventes at ”Formanden leder forbundets virksomhed i overensstemmelse med de af kongressen 

eller hovedbestyrelsen trufne beslutninger”. 

4.1.3 Opsamling 

Efter denne korte præsentation af både 3F og HK skulle det gerne være tydeligt, at de på mange 

måder ligner hinanden ganske meget, både størrelsesmæssigt og på den måde hvorpå de 

organisatorisk er opbygget. De har således begge en landsdækkende struktur opbygget omkring 

nogle lokale afdelinger, 3F har dog en del flere afdelinger end HK. Fælles for dem begge er også at 

de organiserer mange forskellige faggrupper, der internt i organisationerne er opdelt i række særlige 

landsdækkende grupper eller sektorer. Endelig er de begge opbygget som demokratiske foreninger 

med regelmæssige valg til ledelsen på alle organisationens niveauer, og forventningerne til disse er 

formuleret i deres respektive love. 

4.2 Polyfonisk kommunikation 

I vores gennemgang af det empiriske materiale, har vi fundet, at polyfoni træder tydeligt frem hos 

både 3F og HK i deres kommunikation. Gennemgangen har ligeledes vist, at der er nogle 

funktionssystemer som anvendes oftere end andre i de to fagforeninger, og vi vil i denne analyse 

                                                           
15 Fag som f.eks. Laboranter, Lægesekretærer, Klinikassistenter (L:Facts om HK: 6) 
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søge at identificere hvilke, og dermed vise hvilken basislogik, der er til stede i organisationerne. 

Analysen skal vise hvilke lighedspunkter og forskelle, der træder frem i deres kommunikation. 

Afsnittet vil være struktureret sådan, at vi tager et funktionssystem op ad gangen og løbende 

sammenligner 3F’s og HK’s kommunikation i de udvalgte funktionssystemer. Afsnittet afrundes 

med en kort opsamling af analysen. 

4.2.1 Det pædagogiske system 

Et af de funktionssystemer, der kan iagttages hos begge organisationer, er det pædagogiske, som her 

i 3F’s tilfælde: ”Afdelingerne har blandt andet til opgave at arbejde for, at alle medlemmer tilbydes 

afklaring af realkompetencer og udarbejdelse af kompetencebevis og uddannelsesplan eller med 

henblik på at sikre deres muligheder på fremtidens arbejdsmarked” (D:Fagligt og Politisk 

Grundlag 2007-10: 8) 3F sætter sig selv på plussiden af forskellen dannet/udannet og medlemmerne 

bliver iagttaget som værende elever, hvor 3F bliver sat som en art karrierecoach, som skal udvikle 

medlemmerne, så de er klar til at møde arbejdsmarkedets udfordringer. Hvert enkelt medlem bliver 

til unikke individer, hvis udvikling aldrig er komplet. Når 3F vælger at kode deres beslutning over 

forskellen dannet/uddannet, bliver fokus på de muligheder for videreudvikling, som det enkelte 

medlem skal tilbydes: ”Uddannelsesmulighederne skal udvikles, så alle medlemmer får reelle 

muligheder for livslang læring” (B:Præsentation af 3F: 15) Som citatet viser, så er det i 3F’s optik 

en udvikling som aldrig får en ende. På den måde udskydes udviklingen af det enkelte medlem i det 

uendelige, og derfor vil 3F, uanset hvor langt i livet medlemmet er kommet, altid have tilbud om 

videreudvikling. 

HK gør ligeledes brug af koden dannet/udannet og dermed det pædagogiske funktionssystem i sin 

kommunikation, som det fremgår bl.a. af handlingsprogrammet: ”HK vil derfor arbejde for, at 

medlemmer fortsat har mulighed for at udvikle deres evne til jobmæssig omstilling, udvikling og 

mobilitet.” (N:Handlingsprogram for HK/Danmark 2005-09: 7) og videre ”alle til stadighed får 

efter- og videreuddannelse… alle får vurderet og anerkendt kompetencer, som ikke er opnået i det 

formelle uddannelsessystem…” (N:Handlingsprogram for HK/Danmark 2005-09: 4) Her 

understreger HK på samme måde som 3F vigtigheden af medlemmernes efteruddannelse og 

kompetenceudvikling. HK bliver altså ligeledes til en slags studievejleder, der skal hjælpe 

medlemmerne til at blive bedre medarbejdere for arbejdsgiverne. 

  



61 
 

4.2.2 Omsorgssystemet 

3F gør i sin kommunikation også brug af omsorgssystemet, hvilket blandt andet ses, når de iagttager 

sig selv som en organisation, som tager sig af samfundets svageste: ”det vil betyde, at vores 

mulighed for at gøre en indsats for samfundets svageste svækkes” (C:Beretning 2007: 10). 3F 

positionerer her sig selv, som omsorgsfuld overfor de svageste i samfundet, og iagttager også egne 

medlemmer som en del af den gruppe, hvorfor det bliver endnu vigtigere at få dem organiseret i 

fagbevægelsen. Det er altså her tydeligt at se, at 3F knytter an til den positive værdi i koden, og 

bliver til en socialt meget ansvarlig organisation, der ikke alene tænker på sine egne medlemmer og 

deres velfærd, men også samfundets svageste. Et andet eksempel er: ”Der skal sikres bedre 

sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv, øget rummelighed på arbejdsmarkedet samt en mere 

fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet” (D:Fagligt og Politisk Grundlag 2007-10: 14). Her 

optræder 3F igen, som dem der drager omsorg for sine medlemmer, og arbejder for medlemmernes 

generelle ve og vel i livet, og ikke alene i arbejdslivet, samt at de udsatte arbejdstagere får mulighed 

til at sikre sig en lønindkomst. 

HK vælger også at gøre brug af omsorgssystemet i sin kommunikation. Det ses primært i 

kommunikationen om og til sine medlemmer og organisationen selv. De skriver således i 

handlingsprogrammet: ”Det er afgørende, at der fremover satses på at skabe bedre job, og at 

arbejdslivet bliver organiseret på en måde, der tilgodeser de ansattes behov for tryghed gennem 

udvikling.” (N:Handlingsprogram for HK/Danmark 2005-09: 5) og videre: ”Globaliseringen skal 

udvikles således, at den altid har en social dimension, der sikrer at alle får gavn af udviklingen 

uanset om man er på arbejdsmarkedet eller ej. HK står i de kommende år overfor udfordringer, 

hvor en stærk faglig organisering er en nødvendighed for at kunne sikre alle medlemmer et godt 

arbejdsliv” (N:Handlingsprogram for HK/Danmark 2005-09: 5) Det er således trygheden og 

omsorgen for medlemmernes velfærd på arbejdspladsen, som bliver aktualiseret her. Dermed 

formår HK igen som 3F at positionere sig som den omsorgsfulde organisation, der udviser omsorg 

og tryghed for sine medlemmer. HK deler her verden op i dem, der giver tryghed og dem, der ikke 

bekymrer sig om andres ve og vel. 

4.2.3 Sundhedssystemet 

Forskellen mellem rask/syg, som er sundhedssystemets kode, optræder ligeledes i 3F’s 

kommunikation, og gør det særligt, når vigtigheden af et sundt arbejdsmiljø skal understreges: 

”arbejdsmiljøet er på mange danske arbejdspladser så dårligt, at mange mennesker slides ned, 
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kommer til skade eller bukker under for arbejdspresset. 3F vil arbejde for, at der skal være sunde 

og sikre arbejdspladser til alle” (D:Fagligt og Politisk Grundlag 2007-10: 18). Her knytter 3F an til 

den positive side af koden rask/syg, og gør i denne beslutning, det til et erklæret mål at arbejde for 

bedre arbejdsforhold for medlemmerne. Det er ikke så overraskende, da en stor del af 3F’s 

medlemmer er ansat i brancher med hårdt fysisk arbejde, hvor der er stor risiko for arbejdsskader. I 

det hele taget er det karakteristisk, at 3F vælger at kommunikere i sundhedens funktionssystem, når 

emnet er arbejdsmiljø: ”Forbundsformanden slog kraftigt til lyd for klare politiske mål, der skal 

sikre, at 3F’ernes dødelighed kommer ned på niveau med de faglærtes, at vi inden år 2020 halverer 

antallet af lønmodtagere, der tvinges ud af arbejdsmarkedet på grund af sygdom” (C:Beretning 

2007: 10). 

Sundhedssystemet er endnu et eksempel på, at 3F og HK vælger at kode et tema i det samme 

funktionssystem, i dette tilfælde arbejdsmiljø, hvor HK ligeledes skaber et skel mellem sunde 

arbejdspladser, der giver raske og produktive medlemmer, og så usunde arbejdspladser der hæmmer 

produktiviteten, som det ses her: ”Frem for at prøve at købe os med penge eller tvinge os til at 

arbejde mere, burde motivationen for at yde en indsats skabes gennem et godt, sundt og kreativt 

arbejdsmiljø.” (O:Ugens klumme 14.10.2008). 

Det er desuden meget interessant i ovenstående, at HK i sundhedens kode afviser både magtens og 

pengenes logik i spørgsmålet om at få flere arbejdstimer ud af den enkelte ansat. 

4.2.4 Det økonomiske system 

I langt størstedelen af organisationer gøres der brug af det økonomiske funktionssystems kode 

betale/ikke betale, hvilket også er gældende for 3F: ”Alligevel overvejer hvert femte 3F-medlem at 

melde sig ud. Samtidig viser det sig, at det ubetinget er kontingentets størrelse, der er den vigtigste 

årsag til, at medlemmerne forlader 3F.” (C:Beretning 2007: 10) Citatet henviser til en 

undersøgelse, 3F har foretaget af nuværende og tidligere medlemmers holdning, til det at være 

medlem af 3F, og resultaterne viser, at det er af økonomiske grunde de fravælger medlemskab. I 

den optik bliver 3F til en vare og medlemmerne til kunder, og 3F må for at vende udviklingen enten 

sætte beløbet ned eller maksimere det, som hvert medlem får ud af at sit kontingent. 

Den økonomiske logik er ligeledes nærværende i 3F’s kommunikation om lovgivernes arbejde: ”En 

kortere dagpengeperiode er ganske vist det store ideologiske ønske fra regeringspartierne, men hvis 

ikke regeringen kan tilbyde indrømmelser, der er med til at styrke opbakningen til 
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dagpengesystemet - eksempelvis en højere dagpengeydelse - så er det vanskeligt at se en fornuftig 

aftale forude.” (Fagbladet 3F 10.10.2008) I denne sætning er det dagpengesystemet, som bliver 

gjort til varen. Dagpengesystemet administreres af fagforeningerne, og 3F søger altså at sikre, at 

denne vare ikke mister sin værdi på grund af en lovændring. De indtager her igen en forventelig 

rolle som fagforening, og kæmper for både at sikre sine medlemmer et ordentligt dagpengesystem, 

men også at de som vare ikke taber værdi, men forsat kan tilbyde medlemmerne økonomisk 

sikkerhed i tilfælde af arbejdsløshed. 

Citatet her er også interessant, idet det kan iagttages som kodet i to forskellige funktionssystemer, 

og det bliver derfor op til iagttageren at beslutte, hvordan udtalelsen skal iagttages. For foruden at 

være økonomisk kodet, som beskrevet ovenfor, kan citatet også iagttages i en politisk optik. 3F 

bliver i dette tilfælde til den magtunderlegne i forhold til regeringen og deres forslag, idet en 

dagpengereform skal vedtages i folketinget, hvor 3F ikke har nogen direkte indflydelse. De søger 

dog at knytte an til magtens positive værdi, ved at fastslå at ’så er det vanskeligt at se en fornuftig 

aftale forude’. 3F’s anvendelse af det politiske funktionssystem i deres kommunikation vil blive 

udfoldet senere i afsnittet her. 

I den udvalgte empiri træder det også tydeligt frem, at HK igen og igen kommunikerer i det 

økonomiske funktionssystem, og det bliver således bragt i spil f.eks., når de udtaler sig om, hvordan 

en skattereform skal indrettes: ”Vi har behov for at bruge en reform til at regulere både 

virksomheders og borgernes adfærd, så vi skaber en udvikling, der tager hensyn til miljøet. Alle der 

frådser med energi eller forurener skal straffes, mens dem der køber en mindre bil og på andre 

områder tager hensyn til miljøet skal belønnes.” (O:Ugens klumme 18.11.2008) I ovenstående gør 

HK miljøet til en vare, som man skal betale mere eller mindre for, alt efter hvor meget forurening 

man producerer. Det er tydeligt, at HK placerer sig på plussiden, både hvad angår, hvad der kan 

betale sig, og hvad der ikke kan betale sig, men også når det gælder bevaring af miljøet. Det er 

samtidig også interessant, at temaet og indholdet, ikke som i 3F’s tilfælde, er snævert knyttet til 

HK’s og dets medlemmers interesser. HK’s brug af penge som medie, når de kommenterer på 

samfundsmæssige spørgsmål, viser sig flere gange i empirien16. 

 

                                                           
16 Eksempelvis når de udtaler sig om blandt andet integration (O:Ugens klumme 25.11.2008), arbejdsmarkedsreformen 

(klumme 30.9.2008), sygefraværet (O: Ugens klumme 16.9.2008) og privathospitaler (O: Ugens klumme 3.12.2008). 
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4.2.5 Det juridiske system 

Historisk har fagbevægelsens kerneydelse overfor sine medlemmer været at sikre dem ordentlige 

løn- og arbejdsforhold. Historien fortoner sig ikke i 3F’s kommunikation, hvor man stadig anser det 

for meget vigtigt i fremtiden at sikre sine medlemmers grundlæggende rettigheder: 

”Grundlæggende rettigheder – som faglige rettigheder, demokrati, ligebehandling, ligestilling og 

medindflydelse – er centrale elementer i 3F’s arbejde på alle niveauer og i det nationale og 

internationale samarbejde med andre forbund” (B:Præsentation af 3F: 15). 

Ovenstående citat indfanger på meget fin vis, hvad 3F anser som deres vigtigste opgave, nemlig at 

arbejde for at sikre medlemmerne nogle rettigheder på arbejdsmarkedet og i deres arbejdsliv. Denne 

funktion fylder en del i 3F’s kommunikation, og de positionerer sig som en organisation, der sikrer 

og kæmper for medlemmernes rettigheder som arbejdstagere. I det hele taget er det juridiske 

funktionssystem, som vi skal se flere eksempler på, klart det, der oftest kommunikeres i fra 3F’s 

side. 

3F’s retlige kommunikation kan groft inddeles i to typer, der begge knytte an til den positive side af 

rettens kode, men som adskiller sig i tid. Den ene er gruppen af udsagn, der har formen ’har ret’, 

altså har fokus på, hvad man har ret til og krav på; mens den anden kan samles i ’ønsker ret’, hvor 

det er ønsket om en ny retstilstand, der omtales. Det følgende citat er af typen ’har ret’:”3F er det 

fællesskab, der sikrer medlemmets rettigheder og muligheder for at få indflydelse på udviklingen af 

arbejdsmarkedet og på egen arbejdssituation.” (D:Fagligt og Politisk Grundlag 2007-10: 6) 3F 

bliver i denne sammenhæng til en organisation, som garanterer opretholdelsen af og forsvarer den 

gældende retstilstand for sine medlemmer. Den samme logik genfindes i årsberetningen, hvor der 

redegøres for flere sager, som er vundet af 3F på sine medlemmers vegne. Eksempelvis omtales en 

kvinde, som blev fyret kort efter sin barsel, hvilket blev kendt ulovligt i henhold til 

Ligebehandlingsloven af byretten i Roskilde, og samtidig tilkendte retten hende 70.000 kr. i 

erstatning (C:Beretning 2007: 23). Dette fokus på at ’have ret’ er også fremtrædende, når en 

tillidskvinde skal fortælle om sit arbejde: ”at kollegerne ikke altid kræver deres ret. Mange siger 

det ikke selv, hvis de har problemer eller er blevet snydt. … Der er mange, der ikke kender deres 

rettigheder. Der er også mange, der siger ”det skal du ikke gå videre med!”, fordi de ikke vil være 

upopulære.” (C:Beretning 2007: 18) Tillidskvinden ser det som sin fornemmeste pligt at kræve ret 

på sine kollegers vegne, uagtet at de muligvis ønsker noget andet. Det er altså væsentlig for 3F at 

kæmpe medlemmernes sager og kræve deres ret. 
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Når 3F skifter til den anden type af retslig kommunikation, ’ønsket ret’, så ændrer funktionen også 

fra at være en organisation, der søger at håndhæve medlemmernes rettigheder, til at de nu bliver 

fremsættere af krav, der ønsker at ændre på den gældende ret. Derved ændrer de sig også fra et 

fokus på, hvad der er til hvad som bør være. Et eksempel herpå er: ”Alle skal have ret til 

systematisk uddannelsesplanlægning og livslang uddannelse med fuld løn.” (D:Fagligt og Politisk 

Grundlag 2007-10: 14) Og videre ”Ferierettigheder skal forbedres. … Der skal gives fuld løn og 

pension under barsel, forældreorlov, sygdom og tilskadekomst” (D:Fagligt og Politisk Grundlag 

2007-10: 14), og helt tydeligt er det i 3F’s arbejde på at få ændret på hovedaftalen: ”3F vil arbejde 

for og udarbejde konkrete ændringsforslag til en tidssvarende hovedaftale, der blandt andet 

medfører, at fredspligten opblødes, så vi får konfliktet i de tilfælde hvor udefra kommende indgreb 

ændrer grundlaget for indgåede aftaler, eller hvor arbejdsgiverne begår grove overenskomstbrud” 

(D:Fagligt og Politisk Grundlag 2007-10: 12). I disse citater bruges rettens kode til ret/uret, til at 

argumentere for en ændring af retten og især dets program, så arbejdstagernes rettigheder og 

fagforeningens rettigheder bliver forbedret – set fra et arbejdstager- og fagforeningssynspunkt. 

Ovenstående er blot nogle blandt mange eksempler på 3F’s brug af det juridiske funktionssystem, 

og dermed også, som vi vil se i det følgende afsnit, en stor forskel mellem dem og HK, der godt nok 

også kommunikerer i det juridiske funktionssystem, men slet ikke nær i samme grad. Traditionelt 

har, og i 3F’s tilfælde er, rettens medie vigtigt for fagforeningernes kommunikation med 

udgangspunkt i deres arbejde for at skabe overenskomster og dernæst overvåge deres effektuering. 

Denne tilgang til fagforeningsarbejdet har det dog ikke været nemt at finde i det udvalgte materiale 

fra HK. Når HK endelig vælger at kommunikere i rettens funktionssystem, synes det ofte at være 

tæt knyttet til lovgivningen, men til tider også til hvad man kunne kalde almindelige rettigheder. I 

en kommentar til regeringens dagpengereform forslag skriver de: ”Vi er fuldgyldige 

samfundsborgere, der betaler vores skat og fagforeningskontingent. Vi har stemmeret og har 

pligter, rettigheder og forventninger til vores arbejdsliv. Derfor har vi umanerligt svært ved at se, 

at en så drastisk forringelse af vores rettigheder og tryghed – alene begrundet med vores alder – er 

lovlig.” (P:Pressemeddelelse 28.10.2008) Det fremgår her tydeligt, at HK markerer sig på rettens 

side på sine medlemmers vegne, og er et eksempel på, hvordan HK knytter an til rettens kode. 

Et andet eksempel på hvordan HK knytter an til rettens logik i sin kommunikation er: ”Men i 

indsatsen for at nedbringe sygefraværet, er det vigtigt at fastholde, at den syge skal have lov at 

være syg. Indsatsen skal respektere den enkeltes behov og grænser.” (O:Ugens klumme 16.9.2008) 
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Hvis vi et kort øjeblik erindrer, hvordan de tidligere udtalte sig om samme emne, nemlig at få flere 

arbejdstimer ud af den enkelte medarbejder i både sundhedens og økonomiens kode. Ovenstående 

er et eksempel på, at når det gælder sygefraværselementet, skifter de fra en sundhedslogik over til 

rettens logik. Nu er det ikke længere nok at fokusere på et sundt arbejdsmiljø, det er ligeledes en 

rettighed at være syg. 

HK kommunikerer altså også juridisk, men hvor det i 3F’s tilfælde kan lokaliseres en lang række af 

eksempler, så skal der i materialet fra HK graves mere for at finde dem, og hvor 3F igen og igen 

kommunikerer om medlemmers rettigheder til det ene og andet, så glimrer den slags udsagn ved sit 

fravær i HK’s kommunikation. Som vi skal se i nedenstående afsnit, så er det andet 

funktionssystem, der er klart flest eksempler på HK gør brug af. 

4.2.6 Det politiske system 

3F benytter sig af det politiske funktionssystem, omend, som vi senere skal se, ikke gør det i samme 

udstrækning, som tilfældet er for HK: ”Politikerne fra alle partier har helt uden blusel blandet sig i 

disse forhandlinger, og der er givet store løfter fra disse politikere, der ikke har ansvar eller indsigt 

i forhandlingerne” (C:Beretning 2007: 4). Citatet, som omhandler overenskomstforhandlingerne i 

2007, viser, hvorledes 3F knytter an til den positive side af koden magtoverlegen/magtunderlegen, 

hvor man understreger sin egen position ved forhandlingsbordet, og gør det klart at politikerne på 

Christiansborg ikke har noget at gøre i overenskomstforhandlingerne, da det er et 

fagforeningsanliggende. 

At man også knytter an til den negative side af det politiske funktionssystems kode er dette et 

eksempel på: ”en kampagne med stærkt fokus på uligheder i samfundet blev startet op i forbindelse 

med kongressen i Ålborg. Denne kampagne blev videreført under valgkampen for at markere, hvor 

3F mener, at det politiske system skal bruge kræfter fremover” (C:Beretning 2007: 6). Her træder 

3F ind i rollen som opposition, der via deres kommunikation søger at påvirke de magtoverlegne til 

at arbejde for nogle af 3F’s mærkesager. 

Hvor der i kommunikation er talrige eksempler på 3F’s brug af det juridiske funktionssystem og 

meget få i HK’s, så er rollerne nu byttet om i det politiske funktionssystem. I det udvalgte materiale 

fremstiller HK sig igen og igen, som en magtoverlegen organisation, i forskellen 

magtoverlegen/magtunderlegen. Det bliver således tydeligt i vores materiale, at HK træder i 

karakter næsten som en partipolitisk organisation. HK indtager flere varianter af rollen som politisk 
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organisation i deres kommunikation. HK iagttager sig selv både som en udenomsparlamentarisk 

politisk bevægelse, som den ansvarsfrie opposition til regeringen og endeligt som et mere ansvarlig 

og progressivt parti. 

Førstnævnte side af HK, hvor de knytter an til den positive værdi i magtens kode, ses når 

formanden Kim Simonsen udtaler: ”Det kan lyde naivt. Men når 300.000 HK’ere er enige om, at 

sundhedsvæsenet har plads til forbedringer og at vores nedslidte skoler trænger til en overhaling, 

hvad skulle så kunne standse os?” (O:Ugens klumme 8.9.2008). Her bliver HK ikke alene en 

interesseorganisation for arbejdstagerne på arbejdsmarkedet, men til en mere klassisk politisk 

bevægelse, der søger indflydelsen på områder, der ligger uden for deres snævre interessefelt. Men 

samtidig fastholder de, at de er det demokratiske system magtoverlegen i kraft af deres blotte antal. 

De skaber sig således som en ekstra magtfaktor i det demokratiske system, som især regeringen, 

men også oppositionen på Christiansborg, må forholde sig til. 

Rollen udvides til ikke alene at være en magtfaktor i sig selv, der blot vil gøre som de finder det 

bedste, men går også ind og direkte kritiserer regeringens arbejde som regering, som en ansvarsfri 

opposition, hvilket vi her vil fremdrage to eksempler på: ”Politireform, domstolsreform og 

dagpengereform. Fiaskoerne står i disse dage i kø, når vi skal kigge kritisk på regeringens 

opreklamerede reformkatalog.” (O:Ugens klumme 4.11.2008) og ”Regeringen har åbenbart helt 

opgivet at kigge på arbejdsmarkedets problemer. I HK er vi glade for at forslaget om at forringe 

dagpengeperioderne faldt til jorden.” (O:Ugens klumme 12.11.2008) Det er således tydeligt, at HK 

i de to ovenstående citater alene knytter an til oppositionssiden i den politiske kode, og ikke 

umiddelbart ønsker at forholde sig til, hvordan det ellers skal være. 

Bevægelsen fra at være en udenomsparlamentarisk magtfaktor over ansvarsfri opposition slutter 

med, at HK finder en identitet som en form for politisk parti. En strategi de allerede ligger for dagen 

i deres handlingsprogram: ”HK skal målbevidst satse på at påvirke de politiske beslutninger og 

styrke den sociale dialog både nationalt såvel som internationalt. Det sker ud fra en anerkendelse 

af den omstændighed, at HK i stigende grad har udviklet sig til at være en ikke blot faglig, men 

også politisk organisation…” (N:Handlingsprogram for HK/Danmark 2005-09: 13). Det mest 

interessante ved denne iagttagelse, er det skel HK skaber mellem alene at være en faglig 

organisation, som de tidligere var, og nu til også at indtage rollen som en politisk organisation. En 

udvikling, der helt klart skinner igennem i deres klummer og pressemeddelelser, hvor de igen og 

igen knytter an til magtens kode, og derved kløver verden i regering/opposition eller 
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magtoverlegen/magtunderlegen. De politiske træk træder tydeligt frem, når HK stiller med forslag 

og løsningsmodeller for problemer, som har en langt bredere del af samfundets interesse end blot 

arbejdstagernes. De rejser således problemstillinger og temaer, som er et samfundsmæssigt fælles 

anliggende, hvilket anskues i nedenstående citater: ”Skal vi lave reformer, så lad os snakke om 

emner der gavner og hjælper alle danskere i deres hverdag. HK har mange gode idéer på 

væsentlige områder som sundhed, arbejdsmiljø og uddannelse, der alle trænger til en grundig 

fornyelse gennem konstruktive reformer.” (O:Ugens klumme 4.11.2008) og ”Vi vil fortælle at alle 

… skal være med til at finde ud af, hvordan vi kan løse alt fra problemer med trafikkaos, stress og 

uligeløn, til hvordan alle får en endnu bedre skole og et bedre klima på kloden.” (O:Ugens klumme 

21.10.2008) 

4.2.7 Opsamling 

Vi har i ovenstående vist at både 3F og HK kommunikerer polyfont. Vi mener ikke, at der som 

sådan er noget nyt i, at fagbevægelsen kommunikerer polyfont, derimod er det interessante 

forskelligheden i de to organisationers polyfoni. Analysen viser en række lighedspunkter i 

kommunikationen, og de gør brug af de samme funktionssystemer, f.eks. farver de to organisationer 

deres iagttagelser på samme vis i det pædagogiske funktionssystem, når det drejer sig om 

holdningen til videreuddannelse af medarbejdere. 

Der, hvor det bliver interessant, er, når man nøjere gransker, hvilke funktionssystemer de oftest gør 

brug af. For 3F’s side, så viser det empiriske materiale en klar overvægt i kommunikation farvet i 

det juridiske funktionssystem. Det er klassisk fagforeningsretorik forstået på den måde, at der bliver 

lagt kraftig vægt på arbejdet med sikringen af medlemmernes rettigheder. Hvor HK også gør brug 

af det juridiske funktionssystem, så skal man lede længere i empirien for at finde det, og i de 

tilfælde HK kommunikerer i den juridiske kode, er det oftest i vagere formuleringer end dem 3F 

benytter sig af. Det funktionssystem som HK derimod gør primært brug af, er det politiske 

funktionssystem. I de få tilfælde vi har lokaliseret brug af det politiske funktionssystem hos 3F, så 

har kommunikationen handlet om, hvorledes det politiske system skal blande sig udenom 

fagbevægelsens ansvarsområder. Som vi har givet flere eksempler på, så er HK meget mere 

konsekvente i deres brug af det politiske funktionssystem, og i en lang række temaer koder de deres 

kommunikation politisk. Så på trods af at organisationsanalysen viste, at vi har med to 

organisationer, som ligner hinanden utrolig meget i opbygning og formål, så vælger de alligevel to 

forskellige kommunikationsmodeller. 
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4.3 Semantisk konstruktion 

I nærværende analyse vil vi foretage et sidste skifte, i dette kapitel, og se på hvordan hhv. 3F og HK 

eksplicit udfylder fagforeningssemantikken. Afsnittet vil først indeholde en analyse af 3F og 

dernæst HK, og afrundes med en delkonklusion for hele kapitlet. Analysen vil være struktureret 

omkring nogle temaer, som træder frem i empirien, og hvordan disse bidrager til 

meningsudfyldningen af begrebet fagforening. 

4.3.1 3F 

4.3.1.1 Arbejdsmarked vs. det øvrige samfund 

Den grundlæggende forskel, som 3F aktualiserer i sin reklamekampagne, er arbejdsmarked til 

forskel for andre samfundspolitiske spørgsmål, hvor arbejdsmarkedet klart bliver markeret som 3F’s 

hjemmebane, og som vi vil komme ind på senere, har 3F noget svært ved at skifte arena og emne, 

når de forsøger at aktualisere andre spørgsmål. Hvilket i sig selv ikke overraskende, eftersom 3F er 

en markant aktør, på det arbejdsmarkedsmæssige område. I 3F’s reklamefremstød viser dette sig 

ved, at arbejdsmarkedet ikke alene bliver tematiseret, men bliver til et bærende element i samtlige 

annoncer, hvor emnerne f.eks. er overenskomster, arbejdsrettigheder, dagpenge, ’almindelige’ 

problemer for arbejdstager i arbejdslivet samt uligheden i samfundet som følge af ulige 

indkomstvilkår. Det er således klassiske fagforeningsfaglige grundspørgsmål og områder, som 3F 

lægger stor vægt på i sin kommunikation om sig selv. Hvis vi ser nærmere på kampagnen 

’supplerende dagpenge’, der er formet som et åbent personligt brev til en række politikere fra 

regeringen og Dansk Folkeparti, så er budskabet, at de ikke skal, som de har tænkt sig, stemme for 

regeringens forslag, da det vil medføre økonomisk usikkerhed for dem, der ikke kan finde 

fuldtidsarbejde eller bliver midlertidigt sendt hjem fra arbejdspladsen (K:Supplerende dagpenge). 

Annoncekampagnen er et tydeligt eksempel på, at 3F går ind og forsvarer en velfærdsstatslig 

ordning, der sikrer et økonomisk sikkerhedsnet også for dem, der kun delvis er afhængig af det. Den 

får tillige den effekt, eftersom de åbne breve kun er stilet til politikere på den politiske højrefløj, at 

3F får positioneret sig på venstrefløjen i Danmark, og viser derved sine ideologiske bånd til 

venstrefløjen i danske politik. Sidst har det også den effekt, som vi også viste det i den foregående 

polyfonianalyse, at 3F stiller sig på oppositionssiden i den politiske kode, og forsøger at ændre 

regeringens forslag. 
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4.3.1.2 Fagforeningen som rettighedshåndhæver 

Den stærke fokusering på arbejdsrettigheder og overenskomster fordrer samtidig, at 3F påtager sig 

en anden rolle, der er nært forbundet med at være skaberen af disse, og det er rollen som 

håndhæveren af rettighederne. 

Et gennemgående tema som 3F, som vi også fremanalyserede det i polyfonianalysen af 3F’s interne 

kommunikation, aktualiserer igen og igen i sine kampagner, er sig selv som en stærk forkæmper for 

sine medlemmers rettigheder, og knytter derved samtidig også an til den juridiske semantik, der 

således bliver tæt bundet sammen med semantikken om, hvordan de er som fagforening. Det 

kommer til udtryk i de plakater og historier, der er en del af den kampagne, der har sloganet ’1 mia. 

gode grunde’, der referer til antallet af kroner 3F har skaffet sine medlemmer i erstatning: ”112.500 

kr. Lønsedler uden løn. Rengøringsassistenten Kit havde overenskomst, men mente der manglede 

noget på lønsedlen. Penge for udført arbejde, overtid og pension. Hun havde heller ikke fået de 

fridage og friweekender, hun havde ret til. 3F hjalp Kit med at gøre hendes krav gældende, så hun 

kunne få sine penge. …” (H:Kompensations plakat serien) Citatet er et eksempel på, hvordan 3F 

fremhæver sin funktion som rettighedshåndhæveren, og som det ses i citatet, er det ikke alene 

rettens semantik, der anvendes, men også den økonomiske kode betale/ikke betale bliver bragt i 

spil. Den økonomiske logik er således tilstede, idet temaet er den uretfærdige behandling 

medlemmet har fået af sin arbejdsgiver, men samtidig bliver det et signal til potentielle medlemmer, 

at det sagtens kan betale sig at være medlem af et 3F, som sørger for sine medlemmers økonomiske 

rettigheder. 

Det er samme tema og billede, som 3F bringer i spil med kampagnen i forbindelse med 

årsberetningen for 2007. De aktualiserer her en sag, der drejer sig om udnyttelsen af en ung kvinde 

og hendes ønske om at være dyrepasser. Det bliver fremhævet, at hendes arbejdstid bliver 

overskredet og hun bliver snydt i løn, hvorefter 3F går ind i sagen og skaffer medlemmet 130.000 

kr. i lønkompensation (G:Beretnings cases). 

Igennem italesættelsen af denne funktion, skaber 3F altså en forventning om, at det er en 

kerneopgave for en fagforening af løse sine medlemmers mellemværende med deres arbejdsgivere, 

men også at de er garantien for en retfærdig behandling af lønmodtagerne på arbejdsmarkedet. Der 

levnes ikke plads til at anskue sagen fra andre vinkler end medlemmets. 3F formår på den måde, 

som vi vil se flere eksempler på, altid at fremstå på sine medlemmers side i uoverensstemmelser, 

uagtet at der kunne være tale om en anden udlægning af sagen. 
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4.3.1.3 Handlerum vs. vilkår 

I en serie af plakater præsenterer 3F en række slogans, der er inspireret af PH citatet: ”Fremtiden 

kommer af sig selv. Det gør fremskridtet ikke.” (E:OK Folder) Citatet skaber i sin grundform en 

forskel mellem det, som er et vilkår og det man selv kan gøre noget ved, og derved bliver 

arbejdsmarkedet i kampagnen til som enheden af forskellen mellem vilkår og handlerum. 3F har 

tilføjet en ekstra sætning til det originale citat, hvori de understreger, at 3F har sikret et fremskridt. 

Det får den semantiske betydning, at 3F i sin kommunikation meningstilskriver 

’fremskridtsskabende’ som en del af betydning af begrebet fagforening. 

Der bliver i kampagnen aktualiseret en mængde vilkår, som fremstilles som mere eller mindre 

naturgivne, og som det derfor ikke er muligt at ændre grundlæggende på. Det, der derimod er 

muligt, er at mindske de konsekvenser, som vilkårene påfører den enkelte. Det kan f.eks. iagttages i 

plakatteksten: ”De grå hår kommer af sig selv. Det gør din pension ikke. 3F har sikret bedre 

pension i overenskomsterne.”(F:OK Plakat serien). Her viser 3F, hvordan de skaber fremskridtet og 

modarbejder ’naturkræfterne’, så de bliver holdt i ave ved, at de har sørget for, at der i 

pensionisttilværelsen er et fornuftigt økonomisk grundlag at leve for. 

En anden plakat tematiserer varepriser og løn således: ”Priserne stiger af sig selv. Det gør din løn 

ikke. 3F har sikret markante lønstigninger i overenskomsterne.” (F:OK Plakat serien) Inflationen 

bliver her fremstillet, som noget der er naturligt, og som det ikke er muligt at påvirke, men som 3F 

kan afhjælpe. Lønstigninger bliver fremstillet som fagforeningens våben imod de uundgåelige 

prisstigninger, og som en af de kerneydelser de tilbyder medlemmerne som fagforening. Det samme 

tema aktualiseres med et lidt bredere samfundsmæssig perspektiv på en anden plakat: 

”Østarbejderne kommer af sig selv. Det gør din overenskomst ikke. 3F kæmper for, at løn- og 

arbejdsvilkår er i orden på danske arbejdspladser.” (F:OK Plakat serien) Igen ses modstillingen 

mellem det, som er et omverdensvilkår og det, som 3F som fagforening kan handle på. Det redskab 

3F har, er deres forhandlingsret med arbejdsgiverne. Det er samtidig et eksempel på, at 3F tager et 

emne op som er af almen samfundsmæssig interesse, men samtidig fastholder en relation til 

arbejdsmarkedet. 

Et sidste eksempel som her skal fremdrages er: ”Fremtiden kommer af sig selv. Det gør din 

efteruddannelse ikke. 3F har sikret ekstra ret til uddannelse i overenskomsterne.” (F:OK Plakat 

serien) I denne korte tekst formår 3F på en gang at aktualisere den personlige karriereudvikling og 

samtidig fastholde en kollektivitet gennem overenskomsterne. De fremhæver, at de igennem de 
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kollektive aftaler, har sikret den enkelte ret til at kunne udvikle og opkvalificere sig selv, for at 

kunne avancere i arbejdet. 

Hvis man betragter netop denne serie af plakater i sin helhed, så formår 3F at fremstille sig selv som 

svaret på de negative konsekvenser, som omverdenens vilkår påfører danske arbejdstagere i 

almindelighed og 3F’s kernemålgruppe i særdeleshed. Midlet, til at bekæmpe både reelle biologiske 

vilkår, såsom alderdom, og sociale vilkår, som migration og inflation, er den forhandlingsret, som 

3F på sine medlemmers vegne har med arbejdsgiverne. Derigennem meningstilskriver 3F 

fagforeningen som en organisation, hvis formål det er at give arbejdstagerne nogle fordele, som de 

ikke alene hver især ville kunne have opnået. 

Det er samtidig interessant, at 3F’s aktualisering af forskellen handlerum/vilkår samtidig kan ses, 

som en accept af fra 3F’s side, at de ikke kan kontrollere udviklingen i samfundet, og de vilkår som 

den fører med sig, men at de påtager sig en opgave i at modvirke og afhjælpe de konsekvenser, som 

den medfører. 3F skaber for sig selv en særlig transformationsposition, hvor de på den ene side 

accepterer, at verden forandrer sig, men arbejder samtidig for at disse forandringer ikke får nogle 

eller i det mindste begrænset negative konsekvenser for arbejdstagerne på arbejdsmarkedet. 

4.3.1.4 Samfundet og fagforeningen 

I 3F’s samlede annoncepakke har de også en kampagne, der under overskriften ’ulighed i 

samfundet’ tematiserer en række velfærdstemaer såsom sundhed og uddannelse, og den fremstår 

således som et forsøg på at skifte tema fra det rent arbejdsmarkedsorienterede til nogle langt mere 

generelle problemstillinger i samfundet. Som vi vil vise, har 3F dog meget vanskelig ved at forlade 

beskæftigelsestemaet, og kampagnen er således vinklet i en arbejdstagerkontekst. 

Sundhedsproblematikken og dens relation til uligheden bliver aktualiseret på denne vis: ”Rige børn 

lever længst. Ulighed er noget vi taler om. Folk i Søllerød lever 10 år længere end folk på 

Nørrebro. De er også mindre syge. Man kan faktisk gøre meget for de titusinder af lønmodtagere, 

der går rundt med hjerteproblemer, rygerlunger og sukkersyge. Det er let at undersøge og kan ofte 

behandles effektivt. Men det vil sundhedsministeren desværre ikke bruge penge på.”(I:Uligheds 

plakatserie). Plakatteksten aktualiserer en problematik om nogle alvorlige og udbredte sygdomme i 

samfundet, men linker disse til lønmodtagerne og deres kortere levealder. Dermed bliver udfaldet, 

på trods af ønsket om at diskutere livsstilssygdomme og konsekvenserne for samfundet, at 3F 
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skaber opmærksomhed omkring den særlige gruppe, lønmodtagerne, som de repræsenterer, og deres 

problemer i samfundet. 

På en anden plakat med samme overskrift aktualiserer 3F uddannelsessystemet: ”Rige børn lærer 

mest. Uligheden er noget vi taler om. Børn af velbjærgede forældre står stærkt i skolen. De ligger 

klart foran de ufaglærtes børn ved folkeskolens afgangsprøve. Og på erhvervsuddannelserne falder 

hver 3. Elev fra på grund af dårlige skolekundskaber. Vi kan give vores børn en bedre start i livet. 

Men det kræver, at politikeren enes om at løfte opgaven. De gør nærmest det modsatte.” 

(I:Uligheds plakatserie). Igen bliver et samfundsspørgsmål af almen interesse snævret ind til at have 

fokus på, hvordan uddannelsesvæsnet som system, rammer de lavtlønnede og ufaglærte. 

Hele kampagnens tema eller overskrift er i sig selv også ganske interessant, da de enkelte plakater 

henviser til, at politikerne, staten og regeringen skal gøre noget for at ændre på forholdene. Det 

skyldes dens umiddelbare skævhed i forhold til det skifte der har været fra velfærdsstat til 

velfærdssamfund, som vi fremanalyserede i kapitlet om det senmoderne samfund. Det skal her 

erindres, hvordan Nils Mortensen viste, hvorledes dette skifte også ændrede selve 

omdrejningspunktet for samfundet fra at have et fokus på uligheden til i en senmoderne tid at se på 

udstødningen. Når 3F vælger at sætte spotlight og fremhæve en problemstilling, som af samfundet 

anses for at være løst og mindre påtrængende end udstødningsproblematikken, kommer de til at 

fremstå ude af trit med tiden. 

4.3.1.5 Solidaritet 

Der har, som også tidligere beskrevet, været en tæt forbindelse mellem fagforening og solidaritet, 

hvorfor det også er interessant at se på, hvordan 3F kommunikerer om solidaritet og 

meningstilskriver det til det at være en del af fagforeningen. 

3F markerer således sammenhængen mellem solidaritet og fagforening, når de skal fortælle om 

vigtigheden af at være medlem af en fagforening, hvilket kommer til udtryk som en grundtekst på 

en serie plakater: ”Det lønner sig at stå sammen i en stærk fagforening”(F:OK Plakat serien). I 

dette simple slogan fortæller 3F, hvordan de bedst kan sikre gode økonomiske vilkår for sine 

medlemmer, og det derfor er en fordel at være medlem. 3F knytter altså an til en klassisk 

fagforeningsfunktion, som den har været siden skabelsen af fagbevægelsen, nemlig som en 

transformator af den enkelte arbejdstagers magtesløshed til et stærkt fællesskab og 
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forhandlingsposition overfor arbejdsgiverne. Deri ligger samtidig en forståelse af solidaritet, der 

ligger tæt op ad den man forbinder med industrialiseringen. 

3F’s inklusion af solidaritet gælder ikke kun for de arbejdstagere, der er aktive på arbejdsmarkedet, 

men som det blev vist i det foregående afsnit om 3F og samfundet, formår 3F foruden at kaste lys 

på nogle samfundsmæssigt relevante problematikker, også at vise, hvordan de udbreder 

solidaritetsbegrebet til også at omfatte de lavtlønnede, ufaglærte og lønarbejderne i al 

almindelighed. Dermed indtager 3F, i sin rolle som fagforening, en position som beskytter af 

samfundets svageste, som må stå sammen for at kunne give et reelt modspil til arbejdsgivere, 

regering og samfundets økonomiske top. Den stærke betoning af denne position skaber en indre 

spænding i 3F, der på en gang vil fastholde de klassiske værdier, der bygger på fællesskabet, og 

samtidig også søge at tilpasse sig en senmoderne verden, hvor det er de individuelle behov og krav 

som er i højsædet. Det bliver klart, når man sammenholder indholdet i de forskellige 

kampagneelementer på tværs af hinanden. 

Det er ikke solidariteten, der fremhæves men derimod den enkeltes udbytte, når 3F skal udvælge de 

10 vigtigste grunde for at være medlem. I begrundelsen for den første, overenskomst, skriver de 

”Uden overenskomst får du ikke overtidsbetaling, arbejdsmarkedspension … Går noget galt 

hjælper din afdeling.”(J:10 gode grunde). Dernæst følger én milliard gode grunde som henfører til 

at 3F årligt vinder erstatningssager for deres medlemmer. ”Du får individuel og personlig 

rådgivning om din karriere- og uddannelsesplanlægning” (J:10 gode grunde), er den næste årsag 

til, at man skulle blive medlem af 3F, og sådan fortsætter resten af opslaget om de 10 vigtigste 

grunde, med et fokus på hvad den enkelte arbejdstager personligt får ud af sit medlemskab. 

Vægtningen af hvad det betyder at stå sammen, skabe et fællesskab og forening af kræfterne er 

mere eller mindre fraværende. 

Når 3F fremhæver netop disse 10 punkter, der hver på sin måde taler til det personlige, individuelle 

og ikke mindst hele tiden kredser om en økonomisk kalkule, om hvorvidt det kan betale sig eller det 

ikke kan betale sig at være medlem, da falder de meget præcist i tråd med Bauman og hans tese om 

solidaritet som en forbrugsvare i det senmoderne. Det bliver her tydeligt, at det man opnår gennem 

solidariteten alene er økonomiske fordele for den enkelte. 
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4.3.1.6 Afhængighedsproblematikken 

I forlængelse af temaet om solidaritet, og især den måde, hvorpå 3F italesætter det på, opstår der et 

dobbeltafhængighedsforhold imellem 3F og medlemmerne. Det står klart, hvordan medlemmerne i 

3F’s optik behøver dem til at sikre deres rettigheder, og implicit at 3F har behov for at få så mange 

medlemmer som muligt for at fastholde sin legitimitet. Et forhold hvor det primært er 

medlemmernes afhængighed af 3F, som bliver aktualiseret i kampagnerne. 

Positioneringen og italesættelsen af sig selv som beskytter, skinner tydeligt igennem i de 

kampagner, hvor 3F betoner sin evne til at skaffe medlemmerne valuta for kontingentet ved at føre 

og vinde erstatningssager mod uretfærdige arbejdsgivere på medlemmers vegne. Med denne 

kampagnestrategi viser 3F sig bevidste om den øgede individualisering og personlige valgfrihed, 

som er et kendetegn ved det senmoderne samfund, idet de sørger for, at de er attraktive som vare, 

som gør, at den enkelte kan se og vurdere, at det kan betale sig at være medlem. 

Den individualisering bliver af 3F også udfordret, idet de igennem de individuelle historier og 

beretninger får skabt et billede af sig selv, som den eneste der kan garantere et godt udfald. Det står 

klart, når man ser på de udtalelser, som historiernes hovedpersoner er citeret for, f.eks. kvinden, der 

kørte galt og kæmpede med Tryg forsikring i 10 år: ”Uden hjælp fra 3F havde jeg ikke haft en 

chance” (G:Beretnings cases) Det samme gælder for manden, der blev kaldt for doven, blot fordi 

han var nedslidt, der da han fik beskeden om at han havde vundet sagen: ”Der fik jeg våde øjne og 

måtte lige sætte mig ned med kaffe og smøger. Alt det her kunne jeg ikke have klaret uden min 

hustru og 3F.” (G:Beretnings cases). 

Det er altså tydeligt at 3F, som fagforening, får italesat sig selv som den lille mands beskytter. 3F 

får således indsat et patron-klient forhold imellem sig og sine medlemmer. På den måde søger 3F 

altså imod den udvikling, som det senmoderne samfund har skabt, med fokus på den øgede 

selvstændighed hos det enkelte individ. Det dobbelte afhængighedsforhold bliver derved til en form 

for anakronisme, da samfundet af sine borgere langt hen ad vejen afkræver et personligt ansvar og 

engagement. 

4.3.1.7 Inklusion/eksklusion 

Der kan i 3F’s kampagnemateriale identificeres mindst to forskellige måder, hvorpå de sætter 

forskellen mellem inklusion/eksklusion, og hvordan de aktualiserer meningsbegrebets sociale 

dimension. 
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Medlem/ikke-medlem 

Den første måde hvorpå de meningsudfylder forskellen mellem inklusion og eksklusion er gennem 

forskellen medlem/ikke-medlem. Det markeres meget tydeligt i 3F’s kommunikation, at de kun 

arbejder for sine egne medlemmers interesser. Det kommer blandt andet frem, når 3F skal fortælle 

om overenskomstens betydning, hvilket i samme korte tekst og lille folder både bliver positivt 

beskrevet: ”Som medlem af 3F har du indflydelse på din overenskomst og dine løn- og 

arbejdsvilkår. Det har du ikke hvis du står udenfor fællesskabet.”(E:OK Folder), men også negativt 

formuleret som ”Hvis du ikke er medlem af en fagforening under LO, som eksempelvis 3F, har du 

ingen indflydelse på din løn- arbejdsvilkår. Og andre fagforeninger kan ikke hjælpe dig, hvis der 

sker brud på overenskomsten.”(E:OK Folder) Det bliver således skåret ud i pap, at man alene er 

omfattet af fagforeningens beskyttelse og er inkluderet i deres arbejde, dersom man er optaget som 

medlem. 

Det samme budskab kommer også frem i en af de fortællinger, som knytter sig til kampagnen ’en 

mia. gode grunde’, hvor en artikel om en sag med en ung tjener, der blev snydt af et hotel, afsluttes 

med: ”Faglig sekretær Lonnie Nielsen, 3F i Holbæk, bekræfter, at den unge tjeners sag langt fra er 

enestående. Men vi kan jo kun hjælpe dem, der har meldt sig ind i 3F, siger hun.” (G:Beretnings 

cases) Den faglige sekretær trækker igen linjen skarpt op mellem det at være medlem og kunne 

nyde godt af 3F’s indflydelse og magt, og så at stå uden for og være alene med sin arbejdsgiver. Det 

er i og for sig ikke bemærkelsesværdigt, at en organisation på den måde arbejder for sine 

medlemmers rettigheder, men netop fordi 3F italesætter dette, skaber det også nogle bestemte 

forventninger fra medlemmerne til, hvad 3F kan og skal løse for sine medlemmer. 

Igennem sin iagttagelse af forskellen mellem at være medlem og ikke være medlem, sammen med 

den meget klare og positive fremhævning af, hvad en lønmodtager kan opnå ved et medlemskab af 

3F, gør 3F det ganske uomtvistelig klart, hvilken gruppe de primært arbejder for og som bliver 

inkluderet i deres fællesskab. 

Arbejdstager/arbejdsgiver 

Den anden meningsudfyldning af forskellen mellem inklusion/eksklusion, kan iagttages som 

forskellen mellem at være arbejdstager og arbejdsgiver. Det er igen tydeligt, hvordan de sætter sig 

selv i opposition til både arbejdsgiverne men også andre ressourceoverlegne grupper i samfundet 



77 
 

som de offentlige myndigheder og de velhavende, og 3F markerer tydeligt sin støtte og opbakning 

til arbejdstagerne, de ufaglærte og de lavtlønnede. 

3F skaber således tre aktører eller roller i historierne om medlemmernes sager, der bliver 

sammenfattet i annonceteksterne, f.eks.: ”70.000 kr. Det er en menneskeret at sætte børn i verden. 

Det er bare ikke alle arbejdsgivere, der er vilde med unge mødre. Så da Marie vendte tilbage fra 

barsel, blev hun fyret. Et halvt år før, hun var udlært som murer. 3F hjalp Marie med at føre sag 

mod mesteren. Så hun fik sine penge. Kom ind i din lokale 3F afdeling, hvis du har brug for hjælp. 

Det er det vi er her for” (H:Kompensations plakat serien) Der ses her, hvordan 3F sætter 

medlemmet som et offer for en uretfærdig behandling af skurken, arbejdsgiveren, der ikke vil give 

det som den ansatte har krav på. Her kommer 3F ind som helten, der sørger for at retfærdigheden 

sker fyldest og offeret får sin genrejsning. 

Denne samme klassiske rollefordeling, offer, skurk og helt, går igen i alle de historier 3F bringer på 

banen om sine medlemmer, og plottet er hver gang det samme, at et af 3F’s medlemmer bliver offer 

for en uretfærdig og moralsk forkert behandling, oftest relateret til medlemmets aktivitet på 

arbejdsmarkedet. Offeret og især dennes rettigheder er blevet tilsidesat af skurken, men bliver 

reddet af helten, 3F, der sikrer en økonomisk kompensation til medlemmet. 

3F skaber således et antagonistisk forhold til de grupper, som de differentierer fra, og dertil 

anvendes både en retlig semantik, men i høj grad også en moral semantik, altså ikke alene om det er 

retfærdig eller ej, men om det er rimeligt eller ej. Denne antagonistiske adskillelse mellem 

arbejdstager og arbejdsgiver bliver helt tydeligt demonstreret i den følgende beretning fra det 

virkelige liv. Sagen drejer sig om en medarbejder på Lindøværftet, der pådrog sig en rygskade, da 

han skulle trække ”direktørens private båd, vel at mærke.” på land. For at dække over sagen 

udfærdigede hans leder en falsk arbejdsskadeanmeldelse og gav medlemmet mundkurv på, og det lå 

i luften, at hvis han fortalte den sande historie, ville han miste sit arbejde. Medlemmet gik dog 

alligevel til sin fagforening, der førte sagen for ham, og fik tilkendt en erstatning på 2,2 mio. kroner. 

(G:Beretnings cases). 

Fremhævningen af arbejdsgivernes moralsk anløbne adfærd, betyder samtidig, at 3F selv påtager sig 

ansvaret for at kun gøre det rigtige. Dermed skaber de et potentielt problem for sig selv, der kan 

opstå som et resultatet af at ville være den gode og retfærdige, og samtidig entydigt placerer sig på 

medlemmernes side. Det kan jo tænkes, at der kunne opstå situationer og tilfælde, hvor medlemmet 
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ikke er uden skyld eller ansvar for situationen. Dermed skaber 3F en risiko for sig selv, for ikke at 

kunne opfylde alle medlemmers forventninger om at sikre dem erstatninger. 

Den forskel mellem arbejdstagerne og arbejdsgiverne, som bliver essentiel for 3F’s italesættelse af 

sig selv, optræder også med nogle svagt ændrede kategorier, men med samme modsætningsforhold, 

som allerede vist, i den tidligere omtalte ’ulighedskampagne’. F.eks. så skriver 3F:”… Børn af 

velbjærgede forældre står stærkt i skolen. De ligger klart foran de ufaglærtes børn ved folkeskolens 

afgangsprøve...” (I:Uligheds plakatserie) I dette tilfælde anes arbejdstager/arbejdsgiver forskellen 

bag den umiddelbare mellem de ufaglærtes børn / de velbjærgedes børn.  Det samme gør sig 

gældende i ” … Folk i Søllerød lever 10 år længere end folk på Nørrebro. De er også mindre syge. 

…” (I:Uligheds plakatserie), igen står der ikke direkte arbejdstager/arbejdsgiver, men det lader sig 

let ane bag Nørrebro-borgere/Søllerød-borgere forskellen. 3F overfører således forskellen 

arbejdstager/arbejdsgiver til andre sagsområder, hvor der ikke direkte er tale om et 

arbejdsgiver/arbejdstager forhold. Derved opnår 3F endnu en gang at få overklassen italesat, som en 

gruppe, der end ikke har blik eller forståelse for de problematikker, som de ufaglærte og 

lavtlønnede kæmper med. 

Det er kendetegnede for 3F’s kampagnekommunikation, at de taler ud fra en logik, der blev formet i 

moderniteten, hvor der endnu kunne skelnes en skarp adskillelse mellem arbejdstager og 

arbejdsgiver, mellem ledet og leder. Denne forskel er, som vi viste i analysen af det senmoderne 

samfund, blevet udvisket, som et resultat af selvstyrende teams, fokus på det enkelte menneskes 

kapaciteter og empowerment. Det nærmest fjendtlige billede af arbejdsgiverne er derfor i det 

senmoderne samfund i risikozonen for at blive klassificeret som ikke bevaringsværdig semantik, 

men en vigtig pointe fra analysen af det senmoderne er, at de forskellige samfundsmæssige 

udviklingstrin kan eksistere på samme tid, og det kan tænkes, at der muligvis vil være medlemmer 

af 3F, som alligevel vil behandle det som bevaringsværdig semantik. 

Det er ligeledes iøjnefaldende, hvor stor en mængde af 3F’s kampagnemateriale, som har til formål 

på den ene side at gør opmærksom på 3F’s eksistens og kompetencer som organisation, men 

samtidig også aktualiserer en mængde problemstillinger i samfundet og umiddelbare 

uretfærdigheder, uden som sådan at gøre meget ud af, hvordan samfundet som helhed skal tackle 

disse udfordringer. 
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4.3.2 HK 

Vi vil nu skifte empirisk genstand og se på HK’s PR- og kampagnekommunikation, også med det 

formål for øje at bestemme, hvordan HK emergerer som fagforening. Vi har ligeledes kunne 

identificere nogle skillelinjer, som synes at være underliggende i HK’s kommunikation. Disse vil 

være strukturerende for afsnittet. 

4.3.2.1 Fremtidens fagforening/fortidens fagforening 

I den første avisannonce aktualiser HK temaet ’fagforening’ ved at stille spørgsmålet: ”Kære 

medlemmer. I vil nok synes, at det er et mærkeligt spørgsmål, men hvad er en fagforening?” 

(Q:Avisannoncer) Det må siges at være et overraskende spørgsmål fra organisationen selv, hvorfor 

det også bliver særligt kraftfuldt, og samtidig potentialiserer spørgsmålet en mængde mulige 

forsættelser, og udelukker samtidig andre. Det vil således ikke være forventeligt at fortsætte 

kommunikationen herefter om f.eks. grænseværdierne for de giftige phthalater i børnelegetøj etc., 

hvorimod det vil være meget naturligt at forsætte spørgsmålene og spørge ind til, hvilke opgaver en 

fagforening enten allerede løser eller skal løse i fremtiden. Det særlige ved at tematisere 

semantikken om ’fagforening’ er, at der spørges ind til organisationens selvbeskrivelse, det 

semantiske trick ’fagforening’, og der åbnes således op for den kompleksitetsreduktion, der ligger i 

begrebet. Annoncens tilbud om kommunikation åbner altså op for, at begrebet ’fagforening’ kan 

meningstilskrives på ny, hvilket er præcis, hvad HK gør. 

En sådan redefinering af et begreb knytter naturligt an til menings tidslige dimension, der netop 

opererer med nutiden som enheden af forskellen mellem fremtid og fortid. Markeringen af at der er 

tale om noget, der er forskelligt fra før, viser HK tydeligt, når de siger: ”så tegner vi en streg i 

sandet og siger: Fra nu af” (Q:Avisannoncer). HK trækker altså her sprogligt en forskel, mellem 

det man kunne forvente af dem før, og det man kan forvente af dem i fremtiden, altså en forskel 

mellem fremtidens fagforening og fortidens fagforening. 

En sådan skelnen mellem fremtidens fagforening og fortidens fagforening kan ligeledes iagttages i 

den måde, hvorpå HK fremstiller sig selv som den fagforening de var i gamle dage og de værdier, 

som de dengang knyttede til begrebet. I det følgende citat påbegynder HK en indholdsudfyldning 

ved implicit at distancere sig fra den klassiske forståelse af fagbevægelsens tætte bånd til 

Socialdemokratiet. Det gør de, når de skriver: ”Fra nu af sender vi gamle partipolitiske paroler og 

kæpheste ind til Arbejdermuseet. Fra nu af skal vi alle være en del af løsningen.” (Q:Avisannoncer) 
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De lægger derfor afstand til sit partipolitiske arbejde for Socialdemokratiet og åbner op for, at de i 

fremtiden vil favne bredere end udelukkende at læne sig op af socialdemokraterne. 

Forsøget på at redefinere semantikken og indholdet i begrebet ’fagforening’ fra HK’s side, kan 

iagttages, som HK’s modsvar på de krav som det senmoderne samfund stiller, for at 

fagforeningssemantikken forsat skal være bevaringsværdig, som Luhmann kalder det (Esmark 

2005: 245). 

4.3.2.2 Løsning/problem 

Gennem en aktualisering af forskellen løsning/problem vil HK tematisere det grundlæggende 

arbejde for en fagforening. De åbner således mulighed for at kunne diskutere, hvad en fagforenings 

vigtigste opgave er på et meget generelt og overordnet niveau, og hvordan opgaverne skal løses i 

fremtiden, men en sådan diskussion kræver samtidig en klar forestilling om, hvad fagforeningen 

indebar tidligere. Dette skabes og udlægges af HK selv i annoncerne, hvor deres forståelse af, hvad 

begrebet fagforening indtil nu har indeholdt kommer frem. 

HK’s udlægning af fagforeningsbegrebet begynder med det udgangspunkt, at dannelsen af 

fagforeningerne i Danmark skete i en tid, hvor samfundet var delt i klasser, og med stor forskel 

mellem disse. I det samfund og på den tid opnåede fagforeningerne stor succes på at kunne samle 

alle arbejdstagere og brugte:”… en helt speciel evne. En evne til at pege på problemer som ingen 

andre kunne se” (Q:Avisannoncer) Fagforeningerne bragte opmærksomhed på de problemer og 

vilkår, som arbejderklassen tumlede med i deres hverdag og på arbejdspladsen. Derigennem har HK 

i sin kampagne således slået an til en endimensionel og stærkt forsimplet forståelse af det gamle 

fagforeningsbegreb. Forståelsen af både fagbevægelsen og sig selv i fortiden som alene 

problemaktualiserende, går igen i alle fire annoncer, f.eks.: ”Men i stedet for at finde problemer og 

syndebukke … så tegner vi i en streg i sandet” (Q:Avisannoncer) Her kommer HK’s billede, af 

fortidens fagforening som værende noget væsentlig forskelligt fra fremtidens fagforening, tydeligt 

frem. Den problempåpegende fagforening kommer til at fremstå som et tydeligt modbillede og en 

klar modsætning til, hvad der nu skal kendetegne og bestemme HK’s tilgang til det faglige arbejde. 

Med denne tydelige negation af fortiden kan HK fortsætte sin selvfremstilling ved at knytte an til 

den positive side af forskellen, som det der skal være fremtidens rolle for fagforeningen. Stregen i 

sandet markerer netop denne overgang fra at være problemfikseret til at blive løsningsorienteret, og 

skal ses i en selverkendelse af, at samfundet har ændret sig, hvilket også bliver argumentet for at 
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foretage skiftet: ”Nu er tiden en anden. Problemerne er lette at se for alle. Derfor har vi sat os selv 

et nyt mål. Vi skal dyrke en evne, som er tæt beslægtet med at pege på problemer. Nemlig at komme 

med løsninger.” (Q:Avisannoncer) Omdrejningspunktet for den moderne fagforening bliver således 

i HK’s optik til at kunne: ”se løsninger, høre løsninger, være løsninger” (Q:Avisannoncer). 

Denne nye italesættelse af sig selv som værende løsningensorienteret er meget interessant, for 

selvom der umiddelbart synes en stor forskel på at være problempåpegende og så løsningsskabende, 

så er disse to begreber jo nært forbundne. En løsning kan netop kun træde frem i verden, såfremt det 

knyttes til et problem. Således bliver den stærke accentuering af ’løsning’ en form for forskydning 

af problemaktualiseringen og iklæder den løsningens positive klæder.  

Accentueringen af løsning, som fremtidens kernebegreb, betyder samtidig også en nedtoning af 

fortidens løsningsarbejde. Et stykke arbejde, der ikke levnes megen plads i den nye selvbeskrivelse, 

men som nødvendigvis måtte have været til stede og som udtrykkes gennem de overenskomster og 

forbedringer, som de gennem tiden har fået gennemført. Det er meget vanskeligt at forestille sig en 

aktør, som har opnået så stor betydning som fagbevægelsen, er nået så langt uden at komme med 

konkrete, konstruktive forslag til, hvordan arbejdsforholdene og de dertil knyttede problemer skulle 

afhjælpes. 

Aktualisering af forskellen løsning/problem er ligeledes bemærkelsesværdig på den konto, at HK 

samtidig i sine annoncer udelukkende aktualiserer en mængde aktuelle samfundsproblematikker, alt 

imens løsningsmodellerne i den første annoncebølge glimrer ved sit fravær. 

4.3.2.3 HK og samfundet 

I den semantik, som HK skaber i sin kampagne, om hvad en fagforening i fremtiden skal være, 

knytter de an til den forandrede semantik om den danske velfærdsmodel. Som vi beskrev i kapitel 3, 

så har vi i det senmoderne samfund undergået et skifte fra velfærdsstat til velfærdssamfund, hvor 

det ikke længere udelukkende er staten, der garanterer og har ansvaret for borgerens velfærd, 

derimod er det blevet en opgave for hele samfundet og dets institutioner. 

HK aktualiserer temaet ’levevilkår i Danmark’ i to af avisannoncerne, og viser, at de mener, at 

fagforeningen har en rolle at spille i forhold til ansvaret for borgerens velfærd: ”Kære medlemmer. 

Skal vi gøre Danmark til det bedste sted at bo?”(Q:Avisannoncer) Ønsket om at gøre hele 

samfundet til genstand for sit virke, og dermed påtage sig en ny opgave, ses også i udtalelsen: ”Fra 

nu af vil vi ikke kun arbejde for et bedre arbejdsmarked”(Q:Avisannoncer). Netop dette citat er 
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særligt interessant, idet HK markerer ’ikke kun et bedre arbejdsmarked’, hvilket betyder, at HK 

knytter an til alle emneområder i samfundet, som de vil arbejde for at gøre bedre. Normalt forventes 

det jo nok, at en fagforening vil koncentrere sin arbejdsindsats om at forbedre forholdene på 

arbejdspladsen og arbejdsmarkedet, hvorfor det er meget bemærkelsesværdigt, når HK på den måde 

udvider sit interessefelt med ønsket om ”at gøre en forskel uden for vores normale 

område.”(Q:Avisannoncer). 

Dette kommer konkret til udtryk, når de vælger at knytte an til og aktualiserer klassiske 

velfærdstatslige emner såsom sygehuse, skoler og socialpolitik: ”må vi konstatere, at vi blandt 

andet har et middelmådigt sundhedsvæsen, nedslidte uddannelsesinstitutioner og en af verdens 

højeste selvmordsrater.”(Q:Avisannoncer) Derved erkender HK også, at rollen som varetager af 

alene arbejdstagernes interesser er, om end ikke helt udspillet, så i hvert tilfælde overhalet af andre 

problematikker. Det kan skyldes den forandrede organisering og formål med arbejdet, og at det 

senmoderne arbejdsmarked er kendetegnet ved en udviskning af forskellen mellem at være leder og 

ledet, og arbejdet skal være en selvrealiserede proces. 

HK’s markering af skiftet fra udelukkende at have fokus på arbejdsmarkedsspørgsmål til i 

fremtiden også at omfatte samfundsproblematikker, kan ligeledes iagttages, når de skriver: ”For 

eksempel giver kriminalitet i nabolaget og manglende vuggestuepladser nok lige så mange grå hår i 

hovedet som uretfærdig løn og dårlig arbejdsvilkår.”(Q:Avisannoncer) HK’s argument for sin egen 

eksistensberettigelse ligger således i, at det er lige så væsentlig for en senmoderne fagforening at 

arbejde for velfærd på arbejdspladsen, som det er at arbejde for det i hjemmet og fritiden. De breder 

altså sagsforholdet, for dem som fagforening, ganske konkret og bredt ud. Den måde hvorpå HK 

opgiver sit klassiske fokusområde: løn og arbejdsvilkår, kan iagttages som en erkendelse af, at HK’s 

rolle her er blevet udspillet og overtaget af samfundet. Der er ikke længere meget at kæmpe for her, 

og derfor søger HK nye græsgange, så at sige. 

Når HK meningsudfylder sin egen selvbeskrivelse som fagforening på ny, er det iøjefaldende, at de 

opgiver positionen som varetager og forkæmper for kun en særlig gruppes partikulære interesser, 

nemlig arbejdstagerne inden for handel og kontorfagene, men træder et skridt tilbage, og iagttager 

hele samfundet som sit felt for fagforeningsarbejde, og dermed også varetager af, hvad de ser som, 

samtlige borgeres interesser. Denne nye position åbner samtidig også op for at kunne tematisere 

hvilket som helst problem i Danmark, og komme med løsningsforslag hertil. 
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Det er samtidig påfaldende, at HK umiddelbart ikke kommer med nogle konkrete anvisninger og 

løsningsforslag i den første kampagnebølge, men hele tiden blot henviser til, at de vil være med og 

vil stille løsningsforslag. ’En del af løsningen…’ får derved karakter af at være organisatorisk new 

speak eller soft comminication, om end det har problemet som sin negative side, men som vi 

tidligere har set kan løsningen ikke stå alene, hvorfor problemet er en begrebslig nødvendighed. 

’Løsningen’ opnår derimod som new speak at skabe irritation for organisationssystemet og dens 

kommunikation med sig selv (Harste 2008), og bliver til en meddelelsesform mellem de 

funktionssystemer, som organisationssystemet anvender i sin kommunikation. At ’En del af 

løsningen...’ fungerer som et buzzword eller soft communication, der i nogen udstrækning er tømt 

for mening, i HK’s kommunikation med og om sig selv, bliver blot understreget i det andet 

kampagneelement, nemlig den række af plakater som fyldte i bybilledet. Disse viste portrætbilleder 

af både kendte politikere som Anders Fogh Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Pia 

Kjærsgaard, men også mere ukendte personer, som blev til repræsentanter for bestemte typer af 

borgere, som en ung butiksmedarbejder, en indvandrerkvinde med hovedtørklæde, en direktør, en 

ældre dame, en lastbilschauffør og endelig en bodybuilder. Billederne af disse personager blev 

ledsaget af sloganteksten: ”Vi er alle en del af løsningen – Med venlig hilsen HK” (R:Billboards) 

som en afskedshilsen. På den måde fremhævede HK, hvad de mente med ”Vi er alle”, altså hvem 

’vi’ er i denne sammenhæng, samtidig med at de illustrerede det indholdsløse i ’En del af 

løsningen…’, dermed efterlod de langt flere spørgsmål end de gav svar, for hvad vil løsningen 

indebære, og hvad er problemet? Igennem aktualiseringen af begrebet løsning, potentialiserer HK 

en næsten uoverskuelig og kompleks horisont af mulige meningsfulde anknytninger, som billederne 

og de associationer de medfører skaber. Derved både meningsudtømmer og meningsudfylder de på 

en gang ’En del af løsningen…’. 

4.3.2.4 Inklusion/eksklusion 

HK aktualiserer i deres redefinition af sig selv og sin semantik også forskellen inklusion/eksklusion, 

altså hvilke personer og persongrupper bliver og er berørt af HK’s arbejde og hvilke bliver 

udelukket. 

Forskellen inklusion/eksklusion har altid været meget afgørende for fagbevægelsen, og kampen for 

solidaritet blandt arbejdstagere både i Danmark men også verdenen over, har her stået meget 

centralt. Begrebet solidaritet er således ofte knyttet til arbejdslivet og fagbevægelsen. Den ændrede 

samfundsstruktur har, som det tidligere er blevet vist, også ændret på forudsætningerne for 
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solidariteten på arbejdsmarkedet og i samfundet i al almindelighed. Denne forandring af 

solidaritetens semantik betyder, at fagforeningssemantikken skal forandres, for at fastholde sin 

position som bevaringsværdig semantik i samfundet. Derfor bliver anknytningen til den nye 

solidaritet også væsentlig for HK, i sit bud på det at være fagforening i det senmoderne samfund, så 

de også i fremtiden kan fastholde sin position som relevant og bevaringsværdig organisation. 

Det forandrede solidaritetsbegreb kan iagttages i kampagnen ’En del af løsningen…’, når HK 

ændrer den gruppe de inkluderer i sit arbejde fra tidligere udelukkende at være medlemmerne til i 

fremtiden at inkludere hele Danmarks befolkning. Det afspejles, når HK udtaler: ”Vi er så store, at 

vi altid har sagt: Løser vi et problem for vores medlemmer, løser vi et problem for Danmark. Måske 

skal vi også turde den omvendte tanke: Kan vi løse et problem for Danmark, får vores medlemmer 

også glæde af det”(Q:Avisannoncer). HK fastholder her forskellen mellem medlemmer og ikke-

medlemmer, men skifter så at sige side, idet det ikke blot er velfærden for de kontingentbetalende 

medlemmer, som er i centrum, men hele den danske befolknings velfærd. Dermed påtager HK sig 

den store opgave, det er at skabe solidaritet i hele samfundet. Det kan ses som en accept af, at 

arbejdsmarkedet er blevet mere fleksibelt og flygtigt, og det derved ikke længere er her solidariteten 

skal findes og skabes. Den må etableres som den sociale sammenhængskraft i hele samfundet. 

Endnu mere direkte forholder HK sig til de ændrede betingelser for solidaritet, når de åbent skriver, 

at de ikke længere alene vil fokusere på medlemmernes løn- og arbejdsforhold og sunde og gode 

arbejdspladser, men i stedet kaste lys på hele samfundet, og gøre det til et sundt og godt sted at leve: 

”Fra nu af vil vi ikke kun kæmpe for vores medlemmers overenskomster og arbejdsforhold, men 

også arbejde for at Danmark bliver det bedste sted at bo.” (Q:Avisannoncer), og videre ”det 

kræver, at vi sænker paraderne og betragter alle som en del af løsningen. Høj som lav, kvinde som 

mand, arbejdsgiver som arbejdstager.” (Q:Avisannoncer) HK erkender altså samtidig også, at det 

forandrede arbejdsmarked, med mere uklare grænser for hvornår man er leder og hvornår man er 

medarbejder, gennem selvstyrende teams mv., har forandret medlemmernes behov og sin egen 

mulighed for direkte indflydelse på arbejdspladserne. Endelig opgiver HK implicit sin kamptilgang, 

når de opfordrer til at sænke paraderne, hvilket kan ses som en erkendelse af, at den klassiske 

fagforeningskamp for rettigheder og overenskomster etc. ikke er nok til at fastholde og skabe nye 

medlemmer i det senmoderne samfund. 

Det skifte som HK foretager i hvem der i fremtiden bliver inkluderet i HK’s arbejde, kan iagttages 

som en erkendelse af, at den enkeltes velfærd ikke længere alene er et statsligt spørgsmål, men også 
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et fagforeningsspørgsmål. De påtager sig her sin del af ansvaret for at sikre sammenhængskraften i 

og inklusionen af alle borgerne i Danmark. Dermed erkendes det samtidig også, at medlemmernes 

velfærd er dels garanteret gennem staten og hele samfundet, og samtidig at medlemmerne selv har 

påtaget sig sit personlige ansvar for sin velfærd. 

I HK’s nye italesættelse af sig selv forandrer de også den almene forståelse af en fagforenings 

partipolitiske tilgang. Traditionelt har LO-fagforeningerne i Danmark, og deres medlemmer, især 

aktive medlemmer, været tæt knyttet til den politiske venstrefløj i almindelighed og 

Socialdemokratiet i særdeleshed, som vi viste det hos 3F. Dette er også gældende for HK, der 

igennem tiderne har leveret flere socialdemokratiske folketingsmedlemmer og ministre (Christensen 

& Federspiel 2000: 100). Tilsvarende stereotypt har afstanden til Venstre, de liberale og højrefløjen 

været stor. Den forskel imellem venstrefløj og højrefløj ignoreres af HK, hvorefter de selv sætter en 

ny forskel, nemlig mellem dem, der vil være en del af løsningen og dem, der ikke vil være det.”Fra 

nu af skal vi alle være en del af løsningen. Rige som fattige, unge som gamle, liberale som 

socialister.”(Q:Avisannoncer) Her viser de, hvordan de klassiske politiske skel opløses og i stedet 

indsætter de alle danske borgere, og principielt alle mennesker, på løsningssiden af forskellen 

mellem dem, der er en del af løsningen og dem der ikke er. 

I spørgsmålet, om hvem HK inkluderer og ekskluderer i sit arbejde, opløser og overskrider HK de 

klassiske forskelle både på den partipolitiske scene men også ude på arbejdspladserne. HK indtager 

således en position som en omnipotent organisation, der arbejder for hele almenvældets fælles 

velfærd og interesser. HK samler dette på ganske fornem vis i: ”Vores medlemmer ikke bare ligner 

resten af Danmark. Vi er Danmark.” (Q:Avisannoncer). 

4.3.2.5 Repræsentationsproblemet 

Det sidste bidrag til en analyse af HK’s nye semantik, vil have sit omdrejningspunkt i den relation, 

der kan iagttages internt i organisationssystemet HK og medlemmer imellem. 

HK aktualiserer på en meget interessant måde forskellen os/dem og dermed menings sociale 

dimension i kampagnen ’En del af løsningen…’ Gennem den sproglige opbygning af annoncerne 

sættes et tydeligt skel mellem HK og så de kontingentbetalende medlemmer, på trods af at HK 

udgøres af sine medlemmer, der igennem den demokratiske organisationsstruktur principielt afgør, 

hvordan HK skal arbejde. 
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En sådan indre splittelse kan iagttages allerede i indledningen til de avisannoncer, som HK har 

indrykket: ”Kære medlemmer. I vil nok syntes…”, ”Kære medlemmer. Skal vi gøre…”, ”Kære 

medlemmer. Her kommer noget af en revolution i vores verden…” og endelig ”Kære medlemmer. I 

er blevet en del af…”(Q:Avisannoncer). Det er i sig selv ikke udsædvanligt, at medlemmerne bliver 

gjort til adressat i kommunikationen fra HK. Det udsædvanlige er, at det foregår i en avisannonce,  

og ikke i et internet medie, og at ansvaret forskydes fra organisationen til medlemmerne i nogle af 

de spørgsmål annoncerne stiller. 

HK skaber dermed en paradoksal opdeling af sig selv, der på en gang både er ekskluderende og 

inkluderende, og positionerer sine medlemmerne som på én gang værende en del af organisationen 

og på samme tid ikke være en del af organisationen. Hvilket bliver tydeliggjort i afslutningerne på 

annoncerne, der afsluttes sådan: ”Vi tror at vores fagforening er den del af løsningen. Hvad tror 

du?”, ”Kære medlemmer, vi håber, at I er klar til at bakke op når principperne begynder at 

koste.”, ”Så kære medlemmer: Undskyld, at vi hvilede på laurbærrene. Det skal ikke ske igen” og 

endelig ”Lyder det som en god plan, eller er den for udspekuleret?” (Q:Avisannoncer). 

Annoncerne ligger dermed op til, at medlemmerne selv skal tage stilling til, om de er med eller ej, 

og HK tager sådan set heller ikke medlemmernes samtykke og accept for givet. Der skabes på den 

måde en form for indre afstand imellem det semantiske trick HK og så de kontingentbetalende 

medlemmer, der principielt udgør HK. 

Gennem skabelsen af denne indre afstand knytter HK samtidig an til det senmoderne mantra om en 

stigende individualisering og det personlige ansvar, som det blev vist i kapitlet om det senmoderne 

samfund. Det sprog, som HK bringer i spil, er således meget oppe i tiden, og HK operationaliserer 

den senmoderne semantik, så de på dette område fremstår som tidssvarende. 

HK udfordrer i sin kampagne på denne måde den klassiske logik om, at alle medlemmer er i samme 

båd og hvis ønsker er de samme. Den bringer solidariteten mellem medlemmerne i spil, som i det 

senmoderne samfund ikke længere i samme grad findes på arbejdspladsen som en naturgiven 

størrelse, men er hele tiden til forhandling. Altså hvem er omfattet af solidariteten, hvem er med og 

ikke mindst hvad indebærer den? Der bliver dermed gjort plads til, at det enkelte medlem og dennes 

behov kan samordnes internt i organisationen, uagtet diversiteten imellem deres behov. HK øger 

derved sin rummelighed og giver plads til, at medlemmerne kan have forskellige interesser og 

synspunkter. Det tages ikke for givet, at medlemmerne blindt vil følge organisationen, blot fordi de 

er medlem. 
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4.3.2.6 HK som en universal politisk organisation 

Som en afslutning på den semantiske analyse af HK’s reklamekampagne ’En del af løsningen…’, 

vil vi her træde et skridt tilbage, og se på, hvilken semantisk virkelighed den skaber for HK. 

Det er i kampagnen og analysen evident, at HK gennem en reduceret konstruktion af sig selv og 

fagbevægelsen i fortiden, skaber et fremtidsbillede af sig selv som noget helt nyt. Denne nye 

fagforening, som HK italesætter, erkender implicit det omgivne samfunds udvikling i en 

senmoderne retning, og søger at forholde sig hertil. 

HK kommer på den måde i sin kampagne til at fremstå som en særlig type politisk organisation, 

hvilket der i og for sig ikke er meget nyt i, da fagbevægelsen siden sin start har været meget politisk 

og søgt at øve sin indflydelse på samfundets indretning gennem Socialdemokratiet. Det særlige i 

den nye type af politisk organisation, som ganske givet er blevet båret på vej af de løsnede bånd til 

socialdemokratiet, er dets totalitet i sin tilgang til samfundet. Det synes, at HK ikke længere alene er 

sat i verden, som fortaler for sine medlemmer og deres arbejdsmarkedsrelaterede udfordringer, men 

derimod er det hele samfundets problematikker, der optager HK i fremtiden. En interesse for 

problemfelter som sundhedsvæsnet, kriminalforsorgen og uddannelsesområdet får HK til at ligne et 

politisk parti, eller blot en samfundsmæssig omnipotent organisation, der ønsker det bedste for 

samfundet i sin helhed, og dermed holder sig uden for den kendte opdeling i venstre- og højrefløj i 

det politiske landskab. 

Dermed ignorer HK også den politiske kodes forskel, idet de hverken ønsker at være i regering eller 

ser sig selv som opposition. De søger således hele tiden at placere sig som den magtoverlegne 

landsfaderlige figur, der ikke lader sig indrulle i partipolitiske ideologier. HK har således opgivet 

tanken om, at arbejdsmarkedet er den eneste arena for fagbevægelsens kamp, og har opgivet sin 

partikularitet til fordel for en mangfoldighed af arenaer og kampe. 

Dermed efterlades den eneste reelle forskel mellem HK og et almindeligt politisk parti, at de ikke 

opstiller kandidater og søger valg til de besluttende forsamlinger, og at de derved ikke ønsker at 

indgå i det afgørende spil om beslutningerne, men fastholder sin position som en 

udenomsparlamentarisk magtfaktor. 

Denne bevidsthed om sin magtfaktor iagttages i HK’s kommunikation, når de knytter an til den 

politiske semantik og magtens logik, i deres udtalelse: ”For vi tror, at det bliver svært at stoppe os, 

hvis 300.000 danskere er enige om at tingene skal blive bedre.”(Q:Avisannoncer) Her demonstreres 
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helt tydeligt, hvilken magt HK i sine egne øjne og i fællesskab med medlemmerne besidder, og ’de 

er ikke bange for at bruge den’, hvis man skulle bruge et populært udtryk. 

4.4 Delkonklusion 

Kapitlets formål har været at besvare problemformuleringens andet led: Med hvilke strategier søger 

hhv. 3F og HK i deres aktuelle kampagner at skabe sig selv, som fagforeninger i det senmoderne 

samfund? 

Indledningsvist skal det nævnes, at analysens første del har vist, at de to fagforeninger, 3F og HK, 

ligner hinanden ganske meget som organisationer og grundlæggende er ens i deres opbygning. 

Analysen har ligeledes vist, hvorledes begge fagforeninger langt hen ad vejen anvender de samme 

funktionssystemer i deres kommunikation, og at de bringer dem i spil på samme måde. Det gælder 

f.eks. det pædagogiske funktionssystem hvor de begge ligger stærk vægt på, at deres medlemmer 

dels er og dels skal være godt uddannede for at kunne klare sig i en globaliseret verden, ligesom at 

f.eks. sundhedssystemet bringes i spil, når talen falder på arbejdsmiljøet og medlemmernes 

velbefindende på arbejdspladsen. 

Det være sagt, så har polyfonianalysen også vist, at fagforeningerne adskiller sig i, hvilke 

funktionssystemer som er de toneangivende i deres kommunikation, altså hvilke funktionssystemer 

der er mest fremtrædende. Analysen har vist, at for 3F er det primært det juridiske funktionssystem, 

som bringes i spil. I deres kommunikation ligger de stærk vægt på de rettigheder som 

arbejdstagerne har på arbejdsmarkedet, og som 3F forsvarer for deres medlemmer med økonomiske 

kompensationer til følge. Det samme gør sig ikke gældende hos HK, hvor rettigheds- og 

kompensationskommunikationen er nedtonet til fordel for anvendelsen af det politiske 

funktionssystem. Det viser sig ved, at HK fokuserer på, hvordan politikerne bør indrette samfundet, 

og hvordan de som organisation er en magtfaktor i det danske samfund. 

I disse valg af funktionssystemer anes der altså valget af strategi for håndteringen af de udfordringer 

som det senmoderne samfund producerer. Et valg der udfoldes og gives flere perspektiver i deres 

eksterntrettede kampagnekommunikation, som var omdrejningspunktet i den sidste delanalyse, 

semantikanalysen, hvor fokusset var på deres selvfremstilling. I denne analyse blev det klart, 

hvordan deres respektive strategier, for hvordan de imødegår de samfundsmæssige 

strukturforandringer, er forskellige. 
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3F’s strategi kan bedst indrammes med udsagnet ’back-to-basic’, hvor de koncentrerer sig om det, 

der traditionelt har været fagforeningernes kerneydelse, nemlig overenskomsterne og 

rettighedsvaretagelsen for arbejdstagerne. Modsat denne står HK’s strategi, som den kommer frem i 

analysen af deres kampagnekommunikation. HK søger at skabe en ny forståelse af, hvad en 

fagforening er, og hvad den skal arbejde med. De udbreder fagforeningens interessefelt til ikke 

alene at omhandle arbejdsmarked og arbejdsmarkedsrelaterede forhold, men alle samfundets 

forhold. Med dette skridt udad skaber de mere plads til det enkelte medlems handlerum i forhold til 

sig eget arbejdsliv, hvorved de knytter an til den øgede individualisering og selvansvarlighed, som 

er et af de kendetegn ved det senmoderne samfund, som vi viste i kapitel tre; samtidig med at de 

positionerer sig som værende relevante også i dagens samfund. 

Der er altså en væsentlig forskel i valget af strategier hos de udvalgte fagforeninger; hvor 3F søger 

at genaktualisere værdier som arbejdersolidaritet, klassekamp, søger HK at gøre sig selv aktuel i 

samfundet på de ændrede samfundsvilkårs præmisser. 
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5. Medlemmernes reaktion 

Afhandlingens sidste kapitel har til formål at svare på det sidste led i problemformuleringen: Og 

videre hvilke konsekvenser skaber strategierne for medlemmerne og hvilke reaktioner afstedkommer 

de? Dermed foretages også afhandlingens sidste analytiske skifte i fokus fra organisationerne til 

relationen imellem fagforeningerne og medlemmerne og samtidig skiftes det teoretiske blik til et 

foucaultiansk magtblik. 

Kapitlet vil være struktureret som det forrige kapitel med to parallelle analyser af hhv. 3F og HK. 

Hver af disse vil indledningsvist, på baggrund af den semantiske analyse fra forrige kapitel, 

fastlægge den subjektposition, som semantikken skaber, og de særtræk som kendetegner den. 

Derefter følger en kort analyse af de magtformer som fagforeningen bringer i spil gennem sit 

arbejde og arbejdsform i relation til deres medlemmer. 

Analysen vil så herefter med udgangspunkt i det empiriske materiale først afdække de 

modmagtsformer og strategier medlemmerne bringer i spil, herunder også hvilke alternative 

positioner de søger at skabe. Afslutningsvist vil vi også vise, hvordan nogle af medlemmerne lader 

sig subjektivere af den semantik som fagforeningerne skaber. 

Det empiriske grundlag for analysen er de udklip vi har lavet af debatten på hhv. 3F’s og HK’s 

hjemmesider. Det sætter nogle begrænsninger for analysens omfang, hvor HK med deres særlige 

debatrum oprettet til kampagnen har stimuleret mere aktivitet end 3F, der har en mere generel debat 

om arbejdsmarkedet og fagforeningen. Denne anderledes struktur på de to debathjemmesider vil 

afspejles i en mere asymmetrisk analyse. 

5.1 3F 

5.1.1 Subjektpositionen 

3F’s semantiske bud på en senmoderne fagforening skaber ikke alene en særlig måde, hvorpå vi må 

forstå fagforeningen, men medproducerer tillige en række effekter for omgivelserne, heriblandt de 

legitime talepositioner for målgruppen, som er medlemmerne og de potentielle medlemmer. 

Med udgangspunkt i den semantiske analyse af 3F’s reklamefremstød vil vi hævde, at 3F i sin 

kommunikation skaber en taleposition for sine medlemmer som kan sammenfattes under fanen ’den 

klassebevidste arbejder’. De skaber et subjekt, som ideologisk er nært knyttet en socialistisk 
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tankegang med stor vægt på fællesskab og økonomisk lighed. Det er et subjekt, som føler sig 

marginaliseret af især den borgerlige del af samfundet, hvilket kommer til udtryk, gennem den 

markante skelnen de laver mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Dermed bliver det et subjekt, som 

har brug for og ser et stærkt fællesskab med den øvrige lønarbejderklasse, og som finder sin styrke i 

dette fællesskab. 

3F konstruerer således sine medlemmer, som værende magtesløse hvis ladt alene, og som derfor har 

brug for en ekstern autoritet på deres side som kan understøtte og vejlede dem. En position som 3F 

indtager. Det er denne subjektposition som vil være afsættet for den videre analyse. 

5.1.2 3F-magt 

3F’s subjektivering af sine medlemmer og potentielle medlemmer som ’den klassebevidste 

arbejder’ synliggør den primære magtform som 3F benytter sig af som organisation, nemlig en form 

for suveræn magt. 3F kan betragtes som en ’leviathan’17, altså som en suveræn skabt af alle 

medlemmerne, der til gengæld for deres loyalitet og solidaritet får beskyttelse og bedre 

arbejdsvilkår, end hvad de kunne have fået alene. I kampagnerne indsætter 3F sig selv, gennem det 

store fokus på overenskomsten, som dem, der har skabt de gode og trygge arbejdsvilkår, der gælder 

for medlemmerne. Et af de krav som 3F stiller til sine medlemmer for en også fremtidig beskyttelse, 

og som også er en effekt af den suveræne magtform, er, at medlemmerne bakker op om de 

potentielle strejker som 3F iværksætter, hvilket ses i organisationens lov, hvor muligheden for at 

sanktionere mod de medlemmer som trodser også er beskrevet (A:Forbundets love: §16A og §17) 

Foruden at bringe den suveræne magtform i spil, indgår der også mindst en anden magtform i 3F’s 

formning af magten, der dog indtager en sekundær placering. Det er bio-magten, som drives af et 

altdominerende ønske om at kende sin befolkning for at kunne give dem det gode liv. Befolkningen 

får hos 3F skikkelse i form af medlemmerne, og deres liv bliver synlig i de krav 3F stiller til sine 

medlemmer blandt andet Forbundets love §10, der pålægger medlemmerne en pligt til at udlevere 

oplysninger om deres løn- og arbejdsvilkår til 3F. 

Hermed opnår 3F, med denne bio-magts teknologi, en viden om medlemmernes arbejdsvilkår ude 

på arbejdspladserne. Den viden kan de anvende til dels at sammenligne de forskellige faggruppers 

                                                           

17 Fra ’leviathan’ af Thomas Hobbes. I bogen skriver Hobbes, at menneskene, uden en statsmagt, vil føre krig mod 
hinanden, og for at undgå denne situation danner menneskene en stat, med en suveræn, og de afgiver deres frihed til 
gengæld for sikkerhed. 
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arbejdsvilkår, og dels som udgangspunkt for at kunne forberede vilkårene for medlemmerne ved de 

næste overenskomstforhandlinger. Teknologien skaber ligeledes en mulighed for, at de kan give 

deres medlemmer vejledning og rådgivning, og derved styre og udøve magt i relationen mellem 

medlemmerne og fagforeningen på det grundlag, som teknologien skaber. 

5.1.3 Modstand og modvilje 

Et studie af magten og dens effekter begynder med en søgen efter modmagt. En modreaktion på den 

påvirkning som magtudøveren, eller måske rettere den magtinitierende, udsætter den magtramte 

med. 

Der er på 3F’s debatsite ganske få eksempler på, hvordan medlemmerne gør direkte modstand og 

oprør mod 3F, hvilket kan skyldes en lang række forhold.  En af årsagerne til denne tavshed kunne 

tænkes at findes i medlemsstatistikkerne, hvor det fremgår, at der er flere der melder sig ud end ind 

i 3F. De medlemmer, som ikke vil lade sig genkende som en ’klassebevidst arbejder’ forlader altså 

blot i stilhed 3F. En anden forklaring er den modsatte, at medlemmerne i 3F accepterer den 

position, som 3F tildeler dem, og at de derved ikke finder en anledning til at reagere på denne. 

Endelig skal der her fremdrages et tredje bud på grund til den mindre støjende modstand, nemlig at 

3F’s kampagner ikke i sig selv ægger til handling og reaktion, men i og med, at de ligger op til en 

fagforening i klassisk forstand, er der ikke noget overraskende for medlemmerne i den 

subjektposition, som 3F giver dem. 

Dog er der både nuværende og tidligere medlemmer, der deltager online i debatten som giver udtryk 

for modstand mod 3F som fagforening. En af dem udtrykker sig således: ”,-men nu er det IKKE 

lige for at spare kontingentet. Hvis du læser hvad jeg ellers skriver(andre debatter) så har mit 

manglende medlemskab intet med ideologi eller kroner og øre at gøre. Det er helt og holdet et 

personligt og privat valg. Jeg har tidligere et mere end 30 års medlemskab bag mig.”(S:3F Debat: 

Dan F. Jørgensen 24.2.2009) Det interessante ved Dan er, at trods hans ikke-medlemskab føler han 

sig kaldet til at deltage i debatten, endog meget aktivt18. Det er dog også tydeligt, at han har været 

medlem og på mange måder føler sig tilknyttet fagbevægelsen og kampen for 

arbejdsmarkedsrettigheder. Modstanden bliver igen og igen manifesteret ved, at Dan påpeger, at 

hans ikke-medlemskab intet har at gøre med et ønske om at spare penge eller ikke vil identificere 

sig med den subjektposition som 3F giver ham, men alene er en personlig og privat sag. 

                                                           
18 Dan. F. Jørgensen har skrevet 13 af de 112 udvalgte indlæg. 
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Debatten og dens indhold viser, at de modmagtsstrategier, som bliver artikuleret, er vendt mod 3F 

som organisation og ikke den subjektposition som 3F skaber. Hvilket kunne tyde på et misforhold 

imellem de forventninger 3F skaber og det som de kan opfylde. 

Fraværet af oprør og modstand, udover ganske spage forsøg, fører således heller ikke videre til 

nogen markant og radikal re-positionering af sig selv som fagforeningsmedlem. Derimod holdes 

debatten i gang af en konstant positionering og repositionering af de andre debattører og deres 

argumenter. Denne kamp er nok så interessant, men ligger udenfor afhandlingens fokus og 

interessefelt. 

5.1.4 Subjektivationen 

Foruden modmagtsforholdet er det ligeledes interessant at se på, hvordan og med hvilke strategier 

og argumenter, som 3F’s medlemmer påtager sig 3F’s tilbud om en legitim taleposition. 

Den fastlagte subjektposition kommer i debatten til udtryk på mange måder, alt afhængigt af hvilke 

tematikker der bringes i spil. Påfaldende er det dog at se, hvorledes medlemmerne formår at justere 

deres position i forhold til de temaer som 3F aktualiserer, hvor de på trods af diverse budskaber og 

holdninger, bliver indenfor den ramme, som 3F har skabt. 

Subjektiveringen af medlemmerne som værende underlegne og ’offer’ i samfundet påtages af 

medlemmerne ganske ukritisk, og der er på debatsitet talrige eksempler på en videreførelse af 3F’s 

argumenter, f.eks. som her i en kommentar til skattereformsoplægget fra foråret 2009: ”efter den 

udregning jeg lavede, så ville jeg få omkring 1000 kr. mere... OM ÅRET.. Så gider jeg ikke engang 

spekulere på at arbejde mere. Men som sædvanlig er det de lavtlønnede der skal trynes, for tænk 

om dem der tjener mere end 1000000 kr. skulle gå hen og betale 60 % i skat..”(S:3F Debat: 

Thomas Agerskov 5.2.2009) Modsætningen mellem dem der tjener mange penge og så 3F-

medlemmerne, som har en mere beskeden indkomst, kommer her ganske tydeligt frem. Det er her 

klart, at Thomas finder sig selv som arbejderen, der igen ikke bliver tilgodeset af samfundet, og som 

må ’betale’ for de mere velstående. Det er ikke alene Thomas, der på den måde knytter an til 

semantikken om arbejderen som den ’evige taber’, også en anden forsætter i samme spor: ”det altid 

er de lavtlønnede der bliver trynet. Det ser man også når der er udskrevet valg, alle taler om den 

stakkels lavtlønnede kassedame som får for lidt i løn, efter valget skal der gives skattelettelser, ja, 

det er bare ikke kassedamen der får den store fordel ud af det.”(S:3F Debat: Erling Drews 

9.2.2009) Igen ses det, hvordan medlemmet uden forbehold køber positionen, som en af dem der 
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udnyttes af samfundet i almindelighed og regeringen og arbejdsgivere i særdeleshed. Erling 

fremstiller her ligeledes det hykleri, som han oplever fra politikernes side, der alene er ude på at få 

arbejdernes stemmer, men som ikke ønsker at gøre noget ved deres livsbetingelser. 

Antipatien for de økonomisk mere velstillede fortsætter over i en utilfredshed med den siddende 

borgerlige-liberale regering, hvorved debattørerne også påtager sig den partipolitiske identitet på 

venstrefløjen: ”Regeringspartierne finder intet brugbart ved forslag fra oppositione,-men henviser 

til "at bruge skatteydernes penge" Det er ikke nødvendigt efter regeringens mening,-at komme 

erhvervlivet til hjælp,-nu da man har hjulpet bankerne. Selvfølgelig er der da forskel på om man 

skal tillade at vi skatteydere bliver sikret job,-og på om man skal tillade smørrebrød og øl og snaps 

til ministre. Det er åbentbart også ligemeget at vi skatteydere betaler for at vores statsminister 

føjter verden rundt til diverse jobsamtaler.”(S:3F Debat: Dan F. Jørgensen 18.2.2009) Det fremgår, 

at Dan dels finder regeringens arbejde for arbejdstagerne utilstrækkelig, men han angriber samtidig 

regeringen og dens ministre for vellevned, netop på bekostning af arbejdstagerne. Han ser altså sig 

selv som værende den magtunderlegne og marginaliserede af politikerne, der ikke tænker på 

arbejdstagernes vilkår. 

Det er ikke alene, når omdrejningspunktet er fordelingspolitik eller hvilken politisk ideologi, der er 

bedst at styre landet efter, at medlemmerne og debattørerne fortsætter den subjektivering som 3F 

tilbyder. Indlæggene i debatten forholder sig også til ’en rigtig’ og ’forkert’ fagforening efter det 

tema som 3F tager op i sin ’overenskomst kampagne’, hvor de taler om hvad det vil sige at være 

medlem af hhv. en LO-fagforening og ikke en LO-fagforening. 

Det er et kerneområde for 3F og det bliver det også for debatten, der tager en meget skarp og endnu 

mere radikal drejning. I et indlæg hedder det: ”så kunne det "måske"være,at man har valgt det 

forkerte sted […] jeg går altså ind for,at man står i den fagforening der har forhandlet 

overenskomst med den arbejdsgiveren hvor man er ansat,er man ikke dettte,er man efter min 

mening en nasser..[..] men jeg vil have lov til,at kalde en arbejdskollega for en nasser... […]og her 

er det jeg mener,at hvis man ikke kan tåle det,så har man et lille problem,det er jo ikke alle der har 

behov for sut.”(S:3F Debat: Erling Drews 9.2.2009) Det særlige interessante i denne kommentar er, 

at 3F’s magtform bliver indirekte aktualiseret. Erling fremhæver her hvordan at medlemmerne af 

’forkerte’ fagforeninger ’har behov for sut’ og kalder dem for ’nassere’. Dermed viser han, hvordan 

den suveræne magtform bliver aktuel hos 3F gennem sit angreb på de ’ydre fjender’ af 3F, der jo 

netop i et eller andet omfang truer 3F’s eksistens. 
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5.2 HK 

Efter at vi nu har set på hvilke konsekvenser 3F’s formning af fagforeningssemantikken og hvilke 

reaktioner den afføder hos deres medlemmer, fortsættes herefter med det samme spørgsmål blot 

anvendt på HK. Som vi viste i den semantiske analyse foretager HK et forholdsvis radikal skifte af, 

hvad de forstår ved begrebet ’fagforening’, hvorfor empirien her bliver noget mere omfangsrig, end 

os 3F. Hvilket vi ikke finder helt unaturligt, da det er vores tese, at en sådan nyformning af 

semantik ofte vil afstedkomme flere reaktioner, idet den forandrer medlemmernes forståelse af sig 

selv og fagforeningen. 

5.2.1 Subjektpositionen 

Som det var tilfældet med 3F, vil vi i lyset af semantikanalysen af HK se på, hvilken type medlem 

de producerer, og hvilken taleposition de giver dem. 

Den taleposition de skaber for medlemmerne, er væsentlig forskellig fra ’den klassebevidste 

arbejder’, og går mere i retning af ’den selvstændige samfundsengagerede borger’, som er 

konstitueret af flere karakteristika. Det første, som skal fremhæves, er den indirekte konsekvens af 

HK’s fokusskifte på ikke bare arbejdsmarkedsforhold, men til også at omfatte alle samfundsforhold. 

Det skaber et rum eller et hul som medlemmet umiddelbart selv skal udfylde, nemlig relationen 

mellem medlemmet og dennes nærmeste kollegaer og arbejdsgiver. Den manglende artikulation af 

løn- og arbejdsvilkår afkræver medlemmets egen ledelse og styring af sit arbejdsliv. Medlemmet 

bliver således myndiggjort og empowered i sine forhandlinger med arbejdsgiveren, men har 

samtidig mulighed for at hente støtte, ikke styring, hos HK. Resultatet bliver et større ansvar hos 

medlemmet, der ses i stand til at kunne tage disse forhandlinger op på egen hånd. 

Et andet særtræk ved det nye medlemssubjekt, er engagementet i det samfund som det er borger i. 

Det sker som et resultat af HK’s udvidelse af sin interessesfære til ikke kun at være 

arbejdsmarkedsforhold, men hele samfundet og de problematikker som er her; som vi viste i den 

semantiske analyse af HK’s kampagnemateriale. Dermed bliver medlemmerne i det nye HK til 

medlemmer, der må udvise et minimum af interesse for samfundet. Det er værd at bemærke, 

hvordan HK indirekte opgiver arbejderen frem for borgeren som grundsubjekt. 

Det sidste kendetegn ved den nye subjektposition, som skal fremhæves her, er, hvad man kunne 

kalde frihed til valg af eget politisk ståsted. Der udvises altså en form for respekt for det enkelte 
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medlems politiske ståsted fra centralt hold i HK. Denne manglende partipolitiske identitet hos HK, 

skal ses imodsætning til den klare partipolitiske støtte til Socialdemokratiet som 3F står for. 

5.2.2 HK-magt 

Det kan ikke entydigt afgøres, hvilken magtform HK aktiverer, idet det som i 3F’s tilfælde er et 

samspil mellem flere magtformer, men den magtform de primært gør brug af er dog den 

governmentale magtform. Det er den magtform, der arbejder med individernes selvledelse. Den 

væsentligste forskel – i relation til medlemmerne – mellem den governmentale og disciplinære 

magtform er skiftet fra en ydre sanktionsmyndighed til en personlig indre. Det kommer til udtryk 

ved, at HK i sin kampagnekommunikation ikke opstiller en lang række regler med dertilhørende 

sanktioner, som har til formål at danne det ’rigtige’ medlem; men at de giver nogle værdier og en 

retning som organisationen skal bevæge sig i, og det herefter er op til medlemmerne selv at afgøre, 

hvordan og hvad de kan gøre for at følge disse. Det er således det billede og de værdier, som HK 

fremstiller i sine annoncer, som er afgørende for, hvordan medlemmet skal genkende sig selv. 

Selvom den governmentale styring er den mest fremtrædende overfor medlemmerne, så er der også 

træk af bio- og disciplinær magt i HK’s magtanvendelse. Den disciplinære magtform træder frem 

hos HK i deres PR-annoncer med budskabet om at ville kæmpe f.eks. for et bedre socialvæsen med 

færre selvmord og bekæmpe kriminalitet i nabolaget, og i det hele taget vil gøre Danmark til et 

bedre sted at bo. Derved knytter de an til den normforestilling, der er dannet i Danmark, om at 

hverken selvmord eller kriminalitet skal accepteres i samfundet, og det ikke er ensbetydende med 

det gode liv. Denne forestilling ligger fint i tråd med tænkningen af bio-magt, der netop har som sit 

formål at sikre det gode hele liv for borgerne i samfundet. 

En af de grundlæggende teknikker for bio-magten er indsamlingen af viden om borgerne i 

samfundet, der netop er en forudsætning for at kunne give dem et godt liv. Hos HK er denne 

teknologi stadfæstet i deres vedtægter, hvor medlemmerne er forpligtet ”Til at udfylde/besvare det 

til statistisk brug […] bestemte statistikmateriale”(M:Love for HK/Danmark: §4, stk. 6) Det 

interessante er her, at i modsætning til 3F er besvarelsespligten ikke begrænset til alene at omhandle 

lønoplysninger, men der er potentielt mulighed for at afkræve svar fra sine medlemmer om alle 

tænkelige forhold, hvis HK/Danmark, sektorerne eller afdelingerne ønsker det. Igennem denne 

teknik får HK altså mulighed for at kunne arbejde med specifikke områder af medlemmernes liv, og 

derigennem forbedre deres vilkår, ligesom hos 3F. 
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Der er således flere magtformer på spil i HK, alt efter hvilket formål de skal opfylde. Netop denne 

formålsdifferentiering gør, at de forskellige magtformer kan spille sammen. 

5.2.3 Modstand og modvilje 

Den taleposition som HK skaber for sine medlemmer, er som beskrevet væsentlig anderledes end 

den 3F skaber. Den nye måde HK meningstilskriver det at være fagforening resulterer også i en 

nytænkning af medlemmerne, og derved bliver det muligt for medlemmer, der ikke deler HK’s 

overbevisning, at angribe dem. I modsætning til 3F så har HK’s kampagner medført en ivrig 

debatteren på hjemmesiden. 

Medlemmerne anvender forskellige strategier i deres modstand mod HK, og der er givetvis også 

nogle, som vælger en mere stille løsning og blot melder sig ud i stilhed. En af de strategier der 

fylder en del på debatsitet er den blotte utilfredshed og modvijle mod den nye 

fagforeningssemantik, og dermed også det tilbud om subjektivering som bliver medproduceret. En 

sådan strategi kommer til udtryk i:”Ufattelig dårlig brug af medlemmernes penge, det må være fedt 

for Pia Kærsgård at få gratis reklame betalt af HK’s medlemmer. PINLIGT, populistisk og en hån.” 

(T:HK Debat: Heidi 21.9.2008) Den modstand, som Heidi giver luft for, knytter sig umiddelbart til 

Pia Kjærsgårds, lederen af et højrepopulistisk parti, deltagelse i kampagnen, men samtidig afviser 

Heidi også det overordnede budskab, at alle skal være med til at finde løsninger, og dermed også 

den subjektposition som tilbydes hende. 

En anden strategi som også finder sit angrebspunkt i Pia Kjærsgaards optræden på 

kampagneplakaterne, går på medlemskabet, altså om medlemmerne forsat ønsker at være medlem 

af HK og dermed påtage sig subjektet, der tilbydes, eller ej. Denne modmagtsstrategi får sin kraft 

fra det magtmiddel, som en trussel om udmeldelse er. Det ses bl.a. i følgende indlæg: 

”UDMELDELSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hvad er det i prøver at fortælle med denne 

kampagne???????????? Ja, jeg forstår det altså ikke, og jeg bliver aldrig en del af løsningen 

sammen med Pia K. Jeg går i tænkeboksen de næste par dage, og må overveje om jeg fortsat skal 

være medlem af HK.”(T:HK Debat: Dorthe 17.9.2008) Det er ganske tydeligt, at HK har ramt noget 

hos Dorthe, der får hende til at skrive sit ganske korte indlæg med god brug af skrifttegn, både 

udråbs- og spørgsmålstegn. Det er således både kampagens budskab, men også deltagelsen af Pia 

Kjærsgård som vækker hendes uvilje. Dorthe er lang fra den eneste, der anvender truslen om 

udmeldelse, og begrunder den i sin antipati for Pia Kjærsgård. (T:HK Debat: Jens 21.9.2008) (T:HK 
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Debat: Ann 21.9.2008). ”Denne kampagen er en stor forfejlet ting som kun gør mig personligt at 

kigge efter en anden fagforening som i det midste kan administrere sine medlemers kontigent penge 

på en ansvarlig måde.”(T:HK Debat: Muhamed 5.10.2008) Muhamed ytrer foruden sin modstand 

mod både kampagne og Pia Kjærsgård også en anklage mod HK om ikke at bruge kontingent 

pengene fornuftigt. Der er således både et økonomisk og politisk rationale bag disse udmeldinger. 

Et særligt interessant træk ved disse udtalelser er, at de alle blot truer med at melde sig ud, og at 

ingen lover at gøre det. Dermed forbliver medlemmerne i en magtfuld position, hvor de gennem 

truslen om anvendelse af ’vold’ søger at opnå en gunstig magtposition. Dermed fastholder de deres 

direkte indflydelse, hvilket de ellers vil tabe ved en udmeldelse. 

Der kan kun iagttages ét eneste indlæg blandt de mange, hvor det klart meldes ud, at medlemmet vil 

melde sig ud af HK som en direkte konsekvens af kampagnen og den nye fagforeningssemantik. 

Det får dog karakter af modmagt, idet han føler det nødvendigt at sætte sig ned og skrive et indlæg, 

hvor han gør det klart, hvorfor han melder sig ud: ”Jeg melder mig hermed med virkning fra 1. nov. 

ud af HK. Jeg har brug for en FAGFORENING og ikke for en politisk interesseorganisation, som 

vil blande sig i alle mulige og umulige forhold.”(T:HK Debat: Søren Nyskov 4.11.2008) Ikke alene 

viser Søren her sin modvilje mod HK, men netop også mod det politiske subjekt som HK’s 

semantik skaber. Det interessante er, at Søren foruden den eksplicitte begrundelse for udmeldelse, 

på en gang søger at fastholde magten og samtidig opgiver den. Han fastholder den ved, at han går 

ind i debatten og ytrer sig, men opgiver den samtidig gennem sin udmeldelse. 

5.2.4 Konstruktiv modstand 

Udøvelsen af modmagt indeholder også et andet element end den ’rene’ modstand. Det er der, hvor 

magten begynder at være rigtig produktiv, da den også søger at repositionere de subjektpositioner 

der er. Det kommer frem, når man ser, at flere medlemmer ikke alene blot stiller sig på bagbenene, 

men samtidig også fremstiller implicitte og eksplicitte krav om alternativer. I det empiriske 

materiale træder der mindst en alternativ positionering af HK som fagforening, og dermed også 

medlemmerne som fagforeningsmedlemmer. 

Denne positionering er konstitueret af flere elementer, og kommer til udtryk på forskellig vis men 

fælles for dem er en bevægelse for at skabe ’den traditionelle venstrefløjsfagforening’, altså en 

semantik, der på mange måder vil ligne det, som 3F står for. 
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Der er endda et medlem som eksplicit fremhæver 3F og deres faglige arbejde: ”Jeg synes den nye 

kampagne er et spild af mine kontingentkroner. […] Så hvad med i stedet at lave en kampagne for 

at få hævet mindstelønnen på HK-området markant, da den er virkelig lav. […] hvis jeg havde 

været på 3F-overenskomst havde jeg tjent næsten 20 kr. mere i timen!”(T:HK Debat: Daniel Bendix 

Nielsen 19.9.2008) HK medlemmet efterlyser her en fagforening, der lægger stærk vægt på 

solidariteten og som kan hæve mindstelønnen, noget som han ikke ser sig selv i stand til at kunne. 

Der er således et krav til HK om ’blot at være fagforening’, hvorved medlemmerne bliver til 

arbejdstagere på et arbejdsmarked. Et medlem udtrykker det på denne måde: ”Jeg ønsker alene at 

HK markerer sig på de fagpolitiske områder. Hvad ledelsen af HK i øvrigt så mener politisk er for 

mig som medlem ganske ligegyldigt [...]Brug i stedet ressourcerne og kræfterne på at fremme 

synspunkterne alene på de fagpolitiske områder.”( HK Debat: Ulla Nielsen 28.9.2008), og et andet 

fortsætter: […] for beslutningstagerne i HK har overhovedet ikke selv evnerne til at se, hvad 

problemerne er for den almindelige lønmodtager.”(T:HK Debat: Bjarne Thomsen 18.9.2008), og 

en tredje følger op: ”Jeg […] ser en masse info om Kim Simonsen, som deltager i møder med en 

masse politikere - fra Pia Kjærsgaard til Brian Mikkelsen. […] Jeg håber personligt, at HK finder 

tilbage til at være en fagforening, der vil satse på de ting, der bør arbejdes med - nemlig job til 

medlemmerne, tilbud til medlemmerne og interesse for medlemmerne. Det er ikke særlig 

interessant, at Kim Simonsen drikker kaffe med forskellige politikere.”(T:HK Debat: Lisbet 

Ditlevsen 29.12.2008) De, der her udtaler sig, ser ingenlunde sig selv som ’den selvstændige 

samfundsengagerede borger’, men udtrykker netop et ønske om, at HK og HK’s ledelse skal være 

mere på bølgelængde med de udfordringer medlemmerne møder på deres arbejdspladser i 

hverdagen. Det er også tydeligt, at medlemmerne mener, at HK’s ledelse ’socialiserer’ sig lige 

rigeligt med en gruppe i samfundet, som traditionelt ikke har et arbejdstagerperspektiv på 

arbejdsmarkedspolitikken. 

En holdning som kommer helt tydelig frem hos Søren, der vil: ”have en FAGFORENING, der gør 

det de er gode til. Bankforretninger går jeg et andet sted hen med. Det samme med politik, 

forsikringsvirksomhed, forbrugerrabatter, dyrlægeregninger, reservation af plejehjemsplads, 

udflugter, peddigrør og hvad I ellers kan finde på at have en mening om. [..]Jeg vil gerne være 

solidarisk og bidrage til en fagforening. Men jeg vil ikke være til grin og finde mig i at blive 

manipuleret med.”(T:HK Debat: Søren Nyskov 4.11.2008) Søren vender sig imod hele det 

omnipotente projekt, hvor HK ønsker at være en aktiv del af alle samfundets forhold, og han 
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kræver, at HK skal vende tilbage til at være en fagforening i klassik forstand, der alene fokuserer på 

arbejderstagerne og deres rettigheder og vilkår på arbejdsmarkedet. 

I forlængelse af kravene om at vende tilbage til rødderne så at sige, fortsættes modstanden mod at 

være en ikke-partipolitisk organisation, med en tydelig opposition til den borgerlig-liberale 

regering, og et implicit krav om at vende tilbage til venstrefløjen. ”Besynderligt at skulle opleve HK 

promovere Anders Fogh og Pia Kjærsgaard med store plakater som en del af LØSNINGEN. Efter 

at HK og fagbevægelsen længe - og med rette - har tordnet imod de to som en væsentlig del af 

PROBLEMET. Nemlig at den borgerlige regering og dens støtteben DF langsomt, men sikkert er i 

gang med at afmontere og privatisere den fælles velfærd. Annoncerne fortsætter i sporet med et 

forvrøvlet budskab om, at socialister, liberalister, arbejdsgivere, arbejdstagere - ja praktisk taget 

hvem som helst - er ligeværdige partner, når det gælder om at finde løsninger. Kære HK: Der er da 

forskel på folk. Der er sågar klasseforskelle, selv i dagens Danmark. Ikke alle vil det gode og det 

samme i det her samfund. Det ved alle. Det ved I også. Så drop vrøvlet - og kom tilbage på sporet.” 

(T:HK Debat: Carl Ancher Pedersen 24.9.2008) Foruden modstanden mod regeringen og HK’s 

meningstilskrivning af begrebet fagforening, er det også ganske interessant, at indlægget her griber 

fat i den måde som annoncerne er udformet på, ved at fokusere på, hvad der er løsning og hvad der 

er problem. Ikke mindst afslutningen i indlægget ’Kære HK:’, der tager den sproglige form som 

HK’s avisannoncer, og vender det mod HK selv. Hvilket er et ganske fint eksempel på det som 

Foucault kalder for diskursernes taktiske polyvalens, at deres egne våben og dem selv bliver brugt 

til at angribe med. (Foucault 1994: 106). Den samme taktik anvender Ole i sit indlæg i debatten: 

”Hvis nu problemet er en regering, som absolut ikke vil ret meget godt for langt de fleste af HK's 

medlemmer, så skal den altså bekæmpes, i stedet for at man hjælper den med at finde halve 

løsninger.”(T:HK Debat: Ole Jørgensen 22.9.2008) 

Diskursens taktiske polyvalens bliver også det taktiske angrebsmiddel, når Nikolaj skal formulere 

sin modstand mod HK’s nye italesættelse; som går på det økonomiske rationale i at være medlem af 

en fagforening, og han ønsker, at HK tager ud og støtter sine medlemmer i deres arbejdskampe: 

”Hvad skal der til for at halvere kontingentet? - HK's kampagne er NÆPPE en del af løsningen! 

HK som organisation skal anerkende at der ikke længere er behov for et gigantisk setup og tilpasse 

sig den nye virkelighed... dvs UDEN frås, fryns og fashionable hovedsæder... tilbage til rødderne... 

ud og kæmpe med dem der har behov for hjælp […] - giv meldemmerne noget reelt tilbage i stedet 

for varm luft […]”(T:HK Debat: Nikolaj 18.9.2008). 



101 
 

Det er dog interessant, at selvom medlemmerne på den måde som vist her kæmper imod den nye 

italesættelse af fagforeningen HK og dermed også dem selv som medlemmer, at de netop ved at 

vise deres engagement i debatten knytter an til den del af det nye fagforeningssubjekt, der går på 

deres kapacitet til at tage ansvar for sig selv og sit liv, og gøre hvad der er nødvendigt for at det kan 

realiseres. Hvis man skal anskue det fra HK’s synspunkt bliver medlemmerne aktiveret, men bruger 

deres frihed ’forkert’ til at angribe organisationen i stedet for problemerne i samfundet. 

5.2.5 Subjektivationen 

Det er ikke alle af dem, der er blevet vakt til debat, som finder vej for sin modvilje mod den nye 

semantik og dertilhørende subjektpositioner. Der er også flere af medlemmerne, som vælger at gå 

aktivt ind i den nye subjektposition, og påtager sig den det nye subjekt. Et rigtigt godt eksempel fra 

debatten er Mette Højholt Frederiksen, der i et længere indlæg først beskriver, hvordan hun og 

hendes families liv er, og hvor vanskeligt det er at få til at hænge sammen som butiksansat, både i 

forhold til planlægning og økonomi. Det afholder hende dog ikke fra at stille forslag om fleksible 

åbningstider i daginstitutionerne, hvor pædagogernes arbejdstid begrænses af antallet af timer 

barnet må tilbringe i en institution, hvorefter indlægget fortsætter med en række af andre forslag til 

initiativer, som man kunne gøre for at skabe en bedre sundhed i befolkningen, herunder 

førstehjælpsundervisning i skolen, professionel hjælp til alle med alle former for misbrug herunder 

mad, tobak, alkohol, differentierede moms på fødevarer så sunde fødevarer bliver billigere og 

endelig forslår hun, at der skal være en tydelig mærkning af energiindholdet og sammensætningen 

på fødevarer (T:HK Debat: Mette Højholt Frederiksen 16.9.2008). Det er klart, at Mette tager 

tilbuddet om at være ’den selvstændige samfundsengagerede borger, på sig, og selv begynder at 

producere en mængde løsningsforslag, som HK eller andre kan tage op for at skabe et bedre liv, for 

dem der bor i Danmark. Det særligt interessante er her ikke alene rækken af forslag, men at disse 

bliver dannet med udgangspunkt i Mettes eget liv og arbejde. Hun begynder således med sin egen 

hverdag, og breder senere problematikkerne og løsninger ud til at ramme andre dele af livet. Hendes 

forslag rækker dermed langt udover arbejdslivet og her ind i sundheden med et fokus på det sunde 

liv. Det er også en fortsættelse af den bio-magt som HK bringer i spil, med deres ønske om at gøre 

Danmark til et bedre sted at bo; hvilket kommer til udtryk gennem hendes ønske om at forbedre 

sundheden og livet for alle som det ses, når hun f.eks. peger på professionel hjælp til misbrugere af 

en hver slags, for som hun siger: ”hvis man skal ud af disse afhængigheder er vi nødt til at få nogle 

proffesionelle kompetencer på banen”(T:HK Debat: Mette Højholt Frederiksen 16.9.2008) 
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Det er ikke alle der går helt så drastisk til værks, men dog alligevel lader sig genkende som ’den 

selvstændige samfundsengagerede borger’. Et medlem skriver: ”Flot HK. Jeg synes I har valgt en 

god og rigtig strategi. Og selvfølgelig skal I som organisation også interesserer jer for det samfund 

vi alle er en del af, og for den politik som får indflydelse på vores hverdag og på vores 

arbejdsforhold. For ja, vi er jo alle en del af løsningen, også selv om jeg/vi kan synes at nogle af 

dem I har med, er en del af problemet.”(T:HK Debat: Runa Larsen 7.10.2008) Det fremgår af 

indlægget, at Runa helt og holdent lader sig genkende i det subjekt HK skaber, og at hun bifalder 

denne udvikling. Det er samtidig også påfaldende, at hun ikke som Mette ovenfor griber 

muligheden og peger på nogle særlige områder eller emner som HK kunne gå ind og medvirke til 

løsningen af. Hun lader sig så at sige forføre og accepterer det nye helt ukritisk. 

5.3 Delkonklusion 

Formålet med analysen har været at besvare problemformuleringens sidste led: Og videre hvilke 

konsekvenser skaber strategierne for medlemmerne og hvilke reaktioner afstedkommer de? 

Analysen har vist, at de to forskellige strategier for at revitalisere fagforeningerne og den nye 

meningsudfyldning af fagforeningssemantikken skaber, som vi fremanalyserede i forrige kapitel, 

også forskellige typer af subjekter, som medlemmerne – arbejdstagerne – kan indtræde i. De to 

subjektpositioner, der er analyseret frem, står på mange måder i modsætning til hinanden. 

Det er tydeligt, at den subjektposition som 3F producerer, ’den klassebevidste arbejder’, knytter 

stærkt an til de værdier og rationaler som voksede frem med industrialiseringen. Det afspejles i den 

klare markering af klassesolidaritet, som en kerneværdi, og placeringen af organisationen på den 

politiske venstrefløj. Heroverfor kommer så det subjekt, som HK skaber, ’den selvstændige 

samfundsengagerede borger’, der lægger industrialiseringens modsætning mellem arbejdstager og 

arbejdsgiver bag sig, og skifter fokus fra de nære personlige spørgsmål om arbejdsvilkår til at se på 

samfundet som helhed. 

Som analysen har vist, så skaber HK’s nye subjektdannelse mange kritiske reaktioner fra 

medlemmerne, der umiddelbart ikke kan genkende sig selv i det billede, som bliver skabt. 

Indlæggene afspejler en egenidentifikation hos nogle af medlemmerne, som ligger langt nærmere 

3F’s medlemssubjekt. Flere af HK’s medlemmer har stadig en forståelse og udtrykker et behov for 

en fagforening, som mere er den type som 3F tilbyder, end det nye HK. 
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Den meningstilskrivning der er, får dermed også konsekvenser for organisationerne selv. De skaber 

en række forventningsstrukturer i forhold til omverdenen herunder også medlemmerne. 

Forventningsstrukturer som åbner og lukker bestemte muligheder, altså skaber et særligt rum for 

handling for de enkelte fagforeninger. 

Disse forventningsstrukturer bliver hos 3F til forventninger om at kunne garantere ordentlige 

arbejdsforhold, og at kunne tale og kæmpe medlemmernes sager overfor myndigheder og 

arbejdsgivere. Sager som de ligeledes forventes at vinde med store økonomiske kompensationer til 

følge. I forhold til omverdenen, samfundet som helhed, bliver det en forventning om alene at møde 

ensidig kommunikation fra 3F, der entydigt tager stilling til fordel for deres medlemmer og 

arbejdstagere. 

Når vi vender blikket mod HK, er der tale om helt andre forventningsstrukturer, her er det ikke 

længere alene arbejdstagernes arbejdsliv, der er i fokus, hvorfor HK nu også må tage stilling til en 

lang række andre samfundsspørgsmål. Det betyder i forhold til omverdenen, at de fremstår som en 

langt mere fleksibel og kompromissøgende, men også indeholdende en kæmpemæssig viden om 

samfundet i hele sin bredde. De bliver mere spiselige for langt flere aktører end 3F. Hos 

medlemmerne bliver den nye selvbeskrivelse hos HK til et øget krav om selvsansvarlighed og det at 

kunne gøre noget selv. Der åbnes på den måde op for, at medlemmerne selv kan gribe til handling 

og arbejde med de ting, som de finder nødvendige. Der åbnes heller ikke på samme måde op for at 

kunne forvente HK’s evige sejr på medlemmernes vegne, men at det bliver nedtonet til fordel for en 

mere nuanceret tilgang til de sager, der måtte opstå på arbejdspladsen. 

Helt overordnet har analysen vist, at de to forskellige semantikker producerer to forskellige former 

for fagforeningsmedlemmer, og at disse to forskellige subjektpositioner har hver deres særlige 

handlingsrum, som en konsekvens af den semantiske konstruktion. 
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6. Konklusion 

I 2008 lancerede to fagforeninger, HK og 3F begge nye PR-kampagner. De to kampagner tog sig 

meget forskelligt ud med to budskaber, der umiddelbart ikke havde meget tilfælles. Kampagnerne 

blev afsættet for denne afhandling, hvor vi gennem en analyse af de to fagforeninger har søgt at 

besvare spørgsmålet: 

Hvordan bliver det senmoderne samfund, hvori den danske fagbevægelse må agere, kendetegnet, og 

med hvilke strategier søger hhv. 3F og HK i deres aktuelle kampagner at skabe sig selv, som 

fagforeninger i det senmoderne samfund? Og videre hvilke konsekvenser skaber strategierne for 

medlemmerne og hvilke reaktioner afstedkommer de? 

Vi har i afhandling arbejdet med den grundtese, at der er en relation imellem samfundsstrukturen og 

semantikken, mere præcist så formulerer Luhmann det således, at forandringer i samfundsstrukturen 

afføder forandringer i semantikken, derfor må 3F og HK, hvis der er sket en ændring i 

samfundsstrukturen, skabe en semantisk selvbeskrivelse, der bliver dømt bevaringsværdig i det 

senmoderne samfund, hvis de selv skal fremstå som sådan. 

Afhandlingens første analyse etablerede vores forståelse af strukturen i det senmoderne samfund, 

hvilket skete med afsæt i analyser foretaget af Giddens, Bauman, Sennett, Mortensen og Qvortrup. 

Som vi beskrev det i afsnittets delkonklusion, så er det senmoderne samfund ifølge Giddens 

posttraditionelt, og han identificerer tre dominerende og sammenhængende kilder til det 

senmoderne samfunds dynamik; adskillelsen af tid og rum, udlejring i ekspertsystemer og en øget 

refleksivitet. Samfundets enhed er altså blevet sprængt og mangfoldiggjort, og er blevet 

polycentrisk med mange forskellige lokale sandheder. På det individuelle niveau, så er det et 

samfund, der er kendetegnet ved en større individualisering, og individet er blevet frigjort fra 

traditionelle bindinger såsom moralens normer og fælles værdier, og er blevet selvstændiggjort 

således, at man i det senmoderne selv har et ansvar for at forme sit liv. Derudover har samfundets 

velfærdsmodel ændret karakter, hvor det før var økonomisk ulighed, der skulle bekæmpes er det i 

dag social udstødning, der er omdrejningspunkt. Samtidig er ansvaret for at skabe velfærd blevet 

forskudt fra staten og til hele samfundet. 

I afhandlingens næste analyse fokuserer vi på semantik. Indledningsvis fik vi præsenteret 3F og 

HK, som to fagforeninger der organisatorisk ligner hinanden meget. Vi fik videre vist, at de begge 
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er polyfone organisationer, det være sagt, så viste polyfonianalysen også, at fagforeningerne 

adskiller sig i, hvilke funktionssystemer der er de toneangivende i deres kommunikation, altså 

hvilke funktionssystemer der er mest fremtrædende. I 3F’s kommunikation vælger de oftest at gøre 

brug af det juridiske funktionssystem, mens HK oftest kommunikerer politisk. Dermed opnår de, at 

de nuancerer deres selvbillede forskelligt i forhold til omverdenen. 

Forskelligheden blev tydeliggjort i den semantiske analyse af de to fagforeningers respektive 

reklamekampagner, som viste hvilke strategier som 3F og HK anvender for at fastholde deres 

aktualitet i et senmoderne samfund. 3F har valgt at aktualisere sig som fagforening ved at fokusere 

på fagbevægelsens traditionelle kerneværdier, såsom overenskomster og varetagelse af 

arbejdstagerrettigheder, en strategi man kan kalde ’back to basic’. Derved kan man argumentere for, 

at de er i farezonen for, at medlemmer og potentielle medlemmer dømmer semantikken som ikke 

bevaringsværdig, og derved undlader at knytte an til den. Dog er det med forbehold, at vi nævner 

dette, dels da vi ikke har et empirisk grundlag for at vide det, og dels på den baggrund, som vi også 

nævnte i analysen af det senmoderne, at det ikke nødvendigvis er alle i samfundet som relaterer sig 

til de senmoderne kendetegn vi fremanalyserede. 

HK derimod har valgt at nytænke fagforeningens opgaver i samfundet, og dermed forandrer de også 

meningen med begrebet fagforening. HK’s kampagnestrategi har således været at forandre 

omverdens billede af, hvad en fagforening er. De har sat den gamle klassekamp og 

arbejdstager/arbejdsgiver modsætningen, som noget der hører fortiden til, og søger i stedet at 

indsætte sig selv som en fagforening, der er mere positivt produktiv, og som søger at finde og 

bidrage med løsninger af hele samfundets problematikker til forskel fra kun at påpege problemer. 

Den semantiske analyse viser, at begge fagforeninger har reageret på den krise de er i og reflekteret 

over sig selv som fagforening, men at HK er den af de to der tager mest højde for den struktur vi 

fremanalyserede. Vores analyse viser også, at det videnskabsteoretiske fundament har betydning for 

vores konklusioner. Hvis målet med afhandlingen havde været, med udgangspunkt i essentialismen, 

at be- eller afkræfte afhandlingens tese om relationen mellem struktur og semantik, da ville den 

have fået to forskellige konklusioner alt efter om dens case alene havde været HK eller 3F. Den 

ville i HK’s tilfælde have bekræftet tesen mens vi i 3F’s kunne have lavet en betinget forkastelse, da 

vi her erindrer Luhmanns forbehold for at forandringer i semantikkerne kan være endog meget 

træge. 
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Men afhandlingens videnskabsteoretiske grundlag har imidlertid ikke været en ontologisk tilgang 

men epistemologisk, hvorfor formålet ikke har været, at hverken be- eller afkræfte tesen, men 

derimod har vi set på, hvordan organisationerne emergerer. Den semantiske analyse kan netop 

fremvise kontingensen i, hvad begrebet fagforening indeholder, og hvordan det skal 

meningsudfyldes i fremtiden. Analysen af samfundsstrukturen kan ligeledes fremvise, at samfundet 

undergår en kontinuerlig forandring i sin struktur, og at denne evolution medfører en enten 

nytænkning eller genudfyldning af de begreber, som samfundet anvender. 

3F og HK demonstrerer således to eksempler på, hvordan fagforeningsbegrebet bliver 

meningstilskrevet i dag. I 3F’s tilfælde forsøger de at aktualisere det klassiske fagforeningsbegreb 

ved at fokusere på de kerneydelser, som har været fagbevægelsens varemærke i hen ved de sidste 

100 år. HK’s nyudfyldning af fagforeningsbegrebet kan på mange måder iagttages som en helt ny 

måde at tænke fagforeninger på. De lægger således op til, at de træder et skridt tilbage og giver 

plads til det enkelte medlems egen styring af sit eget arbejdsliv. I en tid hvor det individuelle og 

personlige er i centrum, er det vanskeligt at tænke en organisation, der kan forhandle store 

kollektive aftaler, for hvad der er godt og et fremskridt for en kollega, er ikke nødvendigvis det 

samme, som man selv har behov for. 

Herudover har vi iagttaget, hvordan HK italesætter sin nye rolle i samfundet, som en organisation 

der påtager sig et ansvar for hele samfundets velfærd. Det er en tilgang som falder i god jord med 

den udvikling vi beskrev i analysen af det senmoderne, hvor samfundet i dag har ændret karakter fra 

en velfærdsstat til et velfærdssamfund. Udover dette begrebsskifte er der også sket et skifte i formål 

fra tidligere at bekæmpe økonomiske ulighed til i dag at sikre inklusion i samfundet. HK’s strategi 

formår derfor på en gang at skabe rum til det enkeltes udfoldelse, men samtidig skaber den en ny og 

større ramme som medlemmet kan indskrive sig i, en ramme som på mange måder åbner op for 

medlemmernes individualitet. 

Afhandlingens sidste analyse havde sit omdrejningspunkt om relationen organisation og 

medlemmer imellem og hvordan strategierne påvirker denne. Den viser, hvilke magtformer 

fagforeningerne bringer i spil i deres relation til medlemmerne, og hvilke subjektpositioner deres 

kommunikation medproducer. 3F skaber således, igennem deres semantiske konstruktion, subjektet 

’den klassebevidste arbejder’ med en stærk vægt på traditionelle fagforeningsdyder som solidaritet, 

venstrefløjspolitik og modsætningen til de mere velhavende grupper i samfundet. HK’s 

kommunikative strategi skaber et andet subjekt, hvor medlemmet bliver til ’den selvstændige 
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samfundsengagerede borger’, hvor vægten ligger på evnen til at kunne bidrage til et bedre samfund 

og selv forme sit arbejdsliv med støtte fra HK. Analysen viste også, at produktionen af 

subjektpositionerne i de to faglige organisationer sker et stykke hen ad vejen med de samme 

magtformer, men som det blev vist i polyfonianalysen, er der en forskellig vægtning i 

sammensætningen af magtformerne. HK anvender således primært en governmental magtform, 

mens 3F har den suveræne magtform som den mest dominerende. Analysen viste ligeledes, at 

fagforeningernes medlemmer modtog subjektiveringstilbuddet meget forskelligt. Deltagerne på 

3F’s debatside lod sig i vid udstrækning subjektivere som ’den klassebevidste arbejder’ og knyttede 

i deres indlæg an til, de temaer og holdninger som 3F etablerede i deres semantik19. Modsat fandt vi 

det hos HK, hvor en del medlemmer værgede sig imod subjektiveringen som ’den selvstændige 

samfundsengagerede borger’. Modstanden kom til udtryk på forskellig vis, men skarpest formuleret 

i trusler om udmeldelse. Nogle af medlemmerne greb fat i semantikkens form og brugte den til 

afsæt for deres kritik. Det var dog ikke alle, der afviste den tilbudte subjektposition, og en af dem 

der lod sig subjektivere fremsatte endda en række konkrete forslag til, hvordan man kunne forbedre 

folkesundheden i samfundet, mens andre igen blot billigede den nye semantik. 

Afhandlingen har således mere generelt vist, hvordan en organisations betydning eller mening ikke 

er a priori givet og eksisterer som en transcendental sandhed, men er kontingent og bliver 

konstrueret af organisationen selv i et komplekst sammenspil med dens omverden. Det er igennem 

en organisations italesættelse af sig selv, at den formår at fiksere denne kontingens i mening. 

Meningstilskrivning af en organisation er et resultat af flere elementer, deriblandt valget af 

funktionssystemer for organisationens kommunikation, de temaer som organisationen tager op i sin 

kommunikation, og de forskelle og modsætninger som organisationen sætter i sin kommunikation. 

En organisations selvbillede er således produktet af flere processer og elementer og deres 

interaktioner. Det er altså både organisationens ’hverdagssprog’ og iscenesatte sprog som bidrager 

til dens meningsudfyldning. 

Italesættelsen af sig selv som organisation medproducerer også en række omkostninger i forhold til 

sine omgivelser. Den forandrer eller skaber en relation til sine nærmeste interessenter og deres 

opfattelser påvirker igen organisationen. Dens selvfremstilling danner også en subjektposition, der 

er kendetegnet med nogle særlige forventninger og muligheder for handling, som arbejder med 

interessenternes identitet.  

                                                           
19 Det skal her påpeges, at det empiriske materiale i denne analysedel dog har været noget begrænset. 
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