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Abstract	  

The	  role	  of	  intelligence	  agencies	  in	  western	  democracies	  has	  been	  a	  debated	  topic	  for	  

decades,	  as	  we	  constantly	  ask	  ourselves	  how	  much	  of	  our	  liberty	  we	  are	  willing	  to	  

sacrifice	  in	  exchange	  for	  our	  security.	  The	  same	  goes	  for	  the	  Danish	  Security	  and	  

Intelligence	  Service	  (PET)	  who	  has	  undergone	  a	  dramatic	  evolution	  in	  the	  past	  decades	  

post	  9/11	  and	  the	  cartoon	  crises.	  

	  

This	  thesis	  examines	  how	  PET	  articulate	  their	  own	  role	  in	  relation	  to	  the	  democratic	  

society	  they	  are	  a	  part	  of	  through	  a	  textual	  analysis	  of	  the	  agency’s	  external	  

communication.	  	  

	  

The	  thesis	  relies	  on	  the	  theoretical	  work	  of	  Ernesto	  Laclau	  and	  his	  theory	  of	  

deconstruction	  that	  aims	  to	  detect	  the	  distinctions	  that	  permeate	  the	  given	  text,	  the	  

valorization	  of	  those	  distinctions,	  and	  analyze	  the	  logic	  or	  mechanisms	  that	  the	  

distinctions	  are	  a	  result	  of.	  In	  the	  first	  chapter	  the	  thesis	  introduces	  the	  scientific	  and	  

theoretical	  framework	  for	  the	  analysis	  after	  which	  the	  construction	  of	  the	  analytical	  

strategy	  is	  outlined.	  

	  

The	  empirical	  data	  that	  this	  thesis	  is	  based	  on	  consists	  of	  PET’s	  external	  communication	  

including	  an	  annual	  report,	  unclassified	  reports	  on	  terrorist	  threats,	  and	  descriptions	  of	  

the	  agency	  from	  their	  website.	  

	  

Through	  the	  implementation	  of	  the	  Laclau	  theory	  of	  deconstruction,	  the	  thesis	  

establishes	  which	  distinctions	  characterize	  the	  external	  communication	  of	  PET	  and	  

analyze	  what	  these	  distinctions,	  their	  valorization,	  and	  the	  relations	  between	  the	  

distinctions	  reveal	  about	  PET’s	  view	  of	  their	  role	  and	  reason	  for	  being.	  	  

	  

The	  thesis	  dissects	  the	  distinctions	  in	  order	  to	  highlight	  the	  indecidability	  and	  

contingency	  in	  the	  empirical	  material	  and	  show	  how	  the	  distinctions	  are	  linked	  

together.	  Ultimately,	  this	  process	  of	  analysis	  leads	  to	  a	  conclusion	  of	  the	  logic	  that	  the	  
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distinctions	  and	  their	  valorization	  can	  be	  said	  to	  be	  a	  consequence	  of.	  

	  

The	  thesis	  has	  provided	  a	  higher	  degree	  of	  insight	  into	  the	  challenges	  of	  a	  modern	  

intelligence	  agency	  such	  as	  PET,	  and	  how	  the	  organization’s	  view	  of	  themselves	  and	  

their	  relation	  to	  the	  democratic	  society	  they	  are	  a	  part	  of,	  and	  how	  they	  rationalize	  their	  

behavior	  and	  methods.	  The	  thesis	  shows	  the	  tension	  between	  PET	  and	  society	  as	  PET	  

struggles	  to	  articulate	  a	  balance	  between	  the	  values	  they	  represent	  and	  implications	  of	  

these	  values	  in	  their	  daily	  work.	  
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Kapitel	  1:	  Indledning	  

Spændingerne	  mellem	  efterretningsvæsen	  og	  demokrati	  er	  et	  velkendt	  fænomen,	  der	  

har	  været	  diskuteret	  i	  årtier.	  Er	  et	  hemmeligt	  efterretningsvæsen	  en	  forudsætning	  for	  at	  

kunne	  leve	  i	  et	  frit	  demokratisk	  samfund?	  Hvor	  vide	  beføjelser	  er	  vi	  som	  samfund	  villige	  

til	  at	  give	  tjenesterne?	  De	  fleste	  vestlige	  samfund	  giver	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  afkald	  

på	  nogle	  af	  de	  demokratiske	  principper	  som	  frihed,	  gennemsigtighed	  og	  retssikkerhed	  

for	  at	  sikre	  os	  mod	  risikoen	  for	  terrorangreb,	  ekstremistiske	  grupperinger,	  organiseret	  

kriminalitet,	  spionage	  etc.	  	  

	  

Men	  selvom	  diskussionen	  i	  sig	  selv	  ikke	  er	  et	  nyt	  fænomen,	  så	  har	  spændingerne	  

sjældent	  været	  sat	  så	  meget	  på	  spidsen	  som	  i	  de	  senere	  år,	  hvor	  den	  teknologiske	  

udvikling	  har	  intensiveret	  problemstillingen	  betragteligt.	  Den	  dobbeltsidede	  

konsekvens	  af	  internetkommunikationens	  eksplosive	  vækst	  for	  

efterretningstjenesterne	  illustreredes	  naturligvis	  stærkest	  af	  whistlebloweren	  Edward	  

Snowden.	  På	  den	  ene	  side	  har	  han	  med	  sine	  afsløringer	  gjort	  det	  klart,	  hvor	  udvandet	  

grænsen	  mellem	  privat	  og	  offentlig	  er	  i	  vor	  tidsalder	  af	  elektronisk	  kommunikation,	  idet	  

hans	  dokumenter	  afslørede,	  hvor	  ufatteligt	  store	  mængder	  af	  privat	  information	  en	  

tjeneste	  som	  NSA	  har	  adgang	  til.	  Men	  samtidig	  understregede	  hans	  læk	  også	  

sårbarheden	  hos	  efterretningstjenester	  i	  internetalderen,	  hvor	  internetaktivister	  og	  

forkæmpere	  for	  informationsfrihed	  med	  et	  tryk	  på	  en	  knap	  kan	  spænde	  ben	  for	  deres	  

planer.	  Adgangen	  til	  viden	  er	  blevet	  demokratiseret,	  og	  det	  er	  markant	  sværere	  for	  

offentlige	  myndigheder	  at	  holde	  information	  hemmelig	  end	  tidligere.	  

	  

Også	  i	  Danmark	  har	  debatten	  raset	  -‐	  dels	  fordi	  Snowdens	  læk	  afslørede	  de	  danske	  

tjenesters	  tætte	  relation	  til	  de	  amerikanske	  og	  britiske	  tjenester,	  hvis	  arbejdsmetoder	  

kritikken	  har	  omhandlet,	  og	  dels	  fordi	  PET	  det	  seneste	  årti	  har	  fået	  udvidet	  deres	  

beføjelser	  indtil	  flere	  gange	  som	  følge	  af	  9/11	  samt	  Muhammedkrisen	  og	  det	  ændrede	  

trusselsbillede.	  
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Mediedækningen	  har	  været	  massiv	  og	  debatindlæggene	  har	  været	  mange	  gennem	  de	  

seneste	  år,	  og	  mange	  politikere,	  debattører,	  aktivister,	  jurister	  og	  så	  videre	  har	  ytret	  

deres	  holdninger	  til,	  hvad	  en	  efterretningstjeneste	  i	  et	  demokratisk	  samfund	  som	  

Danmark	  skal	  kunne,	  hvordan	  den	  må	  opføre	  sig,	  og	  hvordan	  det	  skal	  sikres,	  at	  den	  ikke	  

overskrider	  sine	  beføjelser.	  	  

	  

Men	  hvordan	  forholder	  PET	  sig	  selv	  til	  problemstillingen?	  Hvordan	  ser	  organisationen	  

på	  sig	  selv	  og	  sin	  særlige	  funktion	  i	  det	  danske	  samfund?	  Det	  er	  spørgsmål	  som	  disse,	  

jeg	  ønsker	  at	  undersøge	  nærmere	  i	  dette	  speciale.	  

	  

Her	  er	  det	  interessante	  for	  dette	  speciale	  ikke	  så	  meget	  deciderede	  svar	  på	  konkrete	  

kritikpunkter	  –	  som,	  hvis	  de	  gives,	  sjældent	  er	  særligt	  udførlige	  –	  men	  snarere	  

organisationens	  overordnede	  og	  gennemgående	  kommunikation	  om,	  hvad	  PET	  er,	  og	  

hvilken	  rolle	  de	  som	  organisation	  spiller	  i	  samfundet.	  	  

	  

Et	  nyligt	  og	  ganske	  håndgribeligt	  eksempel	  på	  implikationerne	  af	  

efterretningstjenesters	  håndtering	  af	  i	  hvor	  høj	  grad,	  de	  skal	  dele	  deres	  viden	  og	  

arbejdsmetoder	  med	  offentligheden,	  er	  terrortruslen	  mod	  Norge	  ultimo	  juli	  2014.	  	  

	  

Her	  offentliggjorde	  den	  norske	  pendant	  til	  PET,	  PST	  (Politiets	  Sikkerhedstjeneste),	  en	  

uspecificeret,	  men	  nært	  forestående	  terrortrussel,	  som	  efterfølgende	  skabte	  debat	  om	  

tjenestens	  bevæggrunde.	  Eksemplet	  illustrerer	  nogle	  af	  de	  spændinger,	  der	  eksisterer	  

mellem	  en	  efterretningstjeneste	  og	  det	  omgivende	  samfund	  –	  spændinger	  og	  

udfordringer,	  der	  er	  unikke	  for	  en	  efterretningstjeneste	  i	  forhold	  til	  andre	  offentlige	  

institutioner,	  der	  ikke	  er	  omgærdet	  af	  samme	  grad	  af	  hemmelighed	  og	  mystik.	  

	  

I	  dette	  speciale	  ønsker	  jeg	  at	  foretage	  en	  analyse	  af,	  hvordan	  en	  efterretningstjeneste	  

som	  PET	  kommunikerer	  om	  sin	  relation	  til	  omverdenen.	  	  

	  

Hvordan	  italesætter	  PET	  deres	  funktion	  som	  lukket	  og	  hemmelig	  forkæmper	  for	  et	  

åbent	  og	  frit	  demokratisk	  samfund,	  og	  hvilke	  værdier	  og	  begreber	  præger	  disse	  

selviagttagelser?	  Det	  vil	  jeg	  i	  dette	  speciale	  forsøge	  at	  nærme	  mig	  en	  forståelse	  af	  
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gennem	  en	  analyse	  af	  PET’s	  offentligt	  tilgængelige	  publikationer,	  	  rapporter	  og	  andet	  

materiale,	  hvor	  organisationen	  beskriver	  sit	  arbejde	  og	  relation	  til	  det	  omgivende	  

samfund	  fra	  2011-‐2014,	  som	  samlet	  set	  kan	  danne	  udgangspunktet	  for	  en	  analyse	  af	  

PET’s	  iagttagelser	  af	  sig	  selv	  og	  deres	  rolle.	  

	  

Analysen	  af	  det	  empiriske	  materiale	  vil	  blive	  foretaget	  med	  udgangspunkt	  i	  Ernesto	  

Laclaus	  diskursteoretiske	  begrebsapparat	  med	  særligt	  fokus	  på	  hans	  arbejde	  med	  

dekonstruktionen.	  Laclaus	  arbejde	  med	  dekonstruktionen	  er	  valgt	  som	  det	  teoretiske	  

udgangspunkt,	  fordi	  dekonstruktionen	  giver	  mulighed	  for	  at	  vise	  det	  kontingente	  

element	  i	  diverse	  forskelssætninger,	  som	  måske	  har	  været	  taget	  for	  givet,	  og	  undersøge,	  

hvilke	  begreber	  og	  modbegreber	  der	  præger	  en	  tekst.	  	  

	  

Det	  gør	  dekonstruktionen	  brugbar	  som	  analysestrategi	  i	  forhold	  til	  netop	  de	  

spændinger,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  at	  kommunikere	  om	  rollen	  som	  en	  

efterretningstjeneste	  i	  et	  demokratisk	  samfund,	  da	  det	  giver	  mulighed	  for	  at	  dissekere	  

PET’s	  udsagn	  om	  deres	  rolle	  og	  de	  begreber,	  der	  værdisættes	  i	  disse	  udsagn.	  

Problemfelt	  

Specialets	  problemstilling	  bunder	  i	  ovenstående	  iagttagelse	  af	  udviklingen	  for	  den	  

danske	  efterretningstjeneste	  og	  en	  nysgerrighed	  i	  forhold	  til	  efterretningstjenesters	  

funktion	  i	  et	  moderne	  demokratisk	  samfund.	  I	  al	  virakken	  om	  overvågning,	  

frihedsrettigheder	  og	  demokratiske	  spilleregler	  har	  det	  vakt	  min	  interesse	  at	  anskue	  

problematikken	  fra	  en	  anden	  vinkel.	  At	  tage	  udgangspunkt	  i	  PET	  som	  en	  organisation	  og	  

iagttage	  deres	  iagttagelser	  for	  at	  komme	  nærmere	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  

organisation	  konstruerer	  sig	  selv.	  	  Jeg	  har	  sammenfattet	  specialets	  formål	  i	  følgende	  

problemformulering.	  

Problemformulering	  

Jeg	  ønsker	  at	  analysere,	  hvilke	  forskelle	  der	  dominerer,	  når	  PET	  kommunikerer	  om	  sin	  

relation	  til	  omverdenen	  og	  hvilken	  logik,	  dette	  kan	  siges	  at	  være	  udtryk	  for.	  Denne	  

problemformulering	  søger	  jeg	  at	  besvare	  gennem	  følgende	  arbejdsspørgsmål:	  
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• Hvilke	  begrebspar	  præger	  PET’s	  kommunikation	  i	  kildematerialet,	  og	  hvilken	  side	  

af	  de	  bærende	  begrebspar	  valoriseres	  i	  kildematerialet?	  

	  

• Hvor	  i	  kildematerialet	  kan	  disse	  forskelssætninger	  siges	  at	  være	  i	  strid	  med	  

hinanden?	  

	  

• Hvilke	  eller	  hvilken	  betydningsdannende	  logik	  er	  forskelssætningerne	  og	  deres	  

valoriseringer	  udtryk	  for?	  

	  
Specialets	  opbygning	  
	  
Her	  følger	  en	  kort	  introduktion	  til	  opbygningen	  af	  specialet:	  
	  
I	  kapitel	  2	  vil	  jeg	  redegøre	  for	  specialets	  videnskabsteoretiske	  ståsted,	  og	  de	  
analysestrategiske	  og	  metodiske	  overvejelse,	  der	  har	  præget	  specialet.	  
	  
I	  kapitel	  3	  vil	  jeg	  redegøre	  for	  den	  empiri,	  som	  specialets	  analyse	  baserer	  sig	  på	  og	  de	  
overvejelser,	  der	  er	  blevet	  gjort	  i	  forhold	  til	  indsamling,	  validitet	  og	  konstruktion	  af	  det	  
empiriske	  kildemateriale.	  
	  
Kapitel	  4	  er	  en	  introduktion	  til	  den	  teori	  specialet	  baserer	  sig	  på,	  både	  i	  forhold	  til	  den	  
overordnede	  teoretiske	  tradition,	  som	  specialet	  skriver	  sig	  ind	  i	  og	  de	  specifikke	  
begreber	  som	  analysen	  vil	  arbejde	  med.	  Kapitlet	  munder	  ud	  i	  en	  konstruktion	  af	  
specialets	  analysestrategi.	  
	  
Kapitel	  5	  består	  af	  en	  faktuel	  introduktion	  til	  genstanden	  for	  specialets	  analyse,	  PET,	  
hvor	  organisation	  og	  dens	  arbejde	  præsenteres	  med	  det	  formål	  at	  give	  det	  bedst	  mulige	  
forståelsesgrundlag	  for	  analysen	  og	  specialets	  problemstilling.	  
	  
Kapitel	  6	  er	  specialets	  analyse,	  hvor	  kildematerialet	  gennemgås	  med	  udgangspunkt	  i	  
analysestrategien.	  Kapitlet	  afsluttes	  med	  en	  opsummerende	  delkonklusion.	  
	  
I	  Kapitel	  7	  følger	  en	  diskussion	  af	  analysens	  resultater	  og	  implikationerne	  af	  disse,	  
mens	  Kapitel	  8	  er	  konklusionen	  på	  de	  foregående	  kapitler	  i	  forhold	  til	  specialets	  
forskningsspørgsmål.	  
	  
Kapitel	  9	  er	  en	  perspektivering	  af	  specialets	  og	  dets	  resultater	  og	  rummer	  en	  række	  
forslag	  til	  yderligere	  undersøgelse	  på	  baggrund	  af	  disse	  resultater.	  
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Kapitel	  2:	  Analysestrategi	  og	  metode	  

Specialets	  videnskabsteoretiske	  position	  

	  

Det	  følgende	  kapitel	  vil	  indeholde	  en	  introduktion	  til	  den	  videnskabsteoretiske	  retning	  

specialet	  bygger	  og	  de	  analysestrategiske	  og	  metodiske	  overvejelser,	  der	  ligger	  til	  grund	  

for	  specialet.	  	  

	  

Videnskabsteoretisk	  er	  specialet	  baseret	  på	  en	  klar	  poststrukturalistisk	  tilgang,	  hvor	  

fokus	  ligger	  på	  det	  epistemologiske	  frem	  for	  det	  ontologiske.	  Med	  det	  forstås	  et	  klart	  

fokus	  på	  observationer	  af	  anden	  orden	  frem	  for	  observationer	  af	  første	  orden	  

(Andersen	  1999:	  12).	  	  

	  

Det	  skyldes	  en	  ambition	  om	  at	  iagttage	  organisationen	  PET’s	  iagttagelser	  som	  

iagttagelser	  og	  ikke	  tage	  hverken	  organisationens	  rolle	  i	  samfundet	  eller	  dens	  egne	  

beskrivelser	  for	  givet.	  En	  første	  ordens	  tilgang	  til	  empirien	  ville	  eksempelvis	  være	  en	  

analyse	  af	  kvaliteten	  af	  PET’s	  kommunikation	  og	  en	  vurdering	  af,	  om	  de	  har	  været	  

dygtige	  nok	  til	  at	  trænge	  igennem	  med	  deres	  budskaber.	  	  

	  

Det	  kunne	  også	  være	  en	  historisk	  analyse	  af	  PET’s	  position	  i	  den	  nyere	  

danmarkshistorie	  eller	  for	  den	  sags	  skyld	  en	  juridisk	  analyse	  af	  konsekvenserne	  af	  

tjenestens	  udvidede	  beføjelser.	  	  

	  

Her	  er	  ærindet	  et	  andet,	  nemlig	  at	  dekonstruere	  PET’s	  artikulation	  af	  deres	  egen	  rolle	  og	  

se	  nærmere	  på,	  hvilke	  logikker	  og	  mekanismer	  der	  præger	  PET’s	  iagttagelser	  af	  sin	  egen	  

funktion	  i	  et	  demokratisk	  samfund.	  Mere	  specifikt	  vil	  specialets	  analytiske	  fokus	  forsøge	  

at	  finde	  frem	  til	  de	  forskelle	  eller	  begrebspar,	  der	  dominerer	  PET’s	  kommunikation	  i	  

kildematerialet,	  samt	  bestemme	  den	  værdihierarkiske	  ladning	  af	  begrebsparrene.	  

Dernæst	  vil	  analysen	  beskæftige	  sig	  med	  forholdet	  mellem	  de	  valoriseringer,	  som	  PET	  
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foretager	  samt	  undersøge,	  hvordan	  valoriseringerne	  hænger	  sammen	  i	  ækvivalente	  

relationer.	  	  	  

	  

Analysen	  har	  overordnet	  set	  til	  formål	  at	  undersøge	  kontingensen	  i	  PET’s	  

kommunikation	  og	  vise	  springet	  mellem	  uafgørbarhed	  og	  beslutning,	  som	  er	  det	  

afgørende	  element	  i	  dekonstruktionen	  ud	  fra	  et	  ønske	  om	  at	  vise	  virkeligheden	  som	  

bestående	  af	  kontingente,	  strategiske	  konstruktioner,	  frem	  for	  eviggyldige	  sandheder	  

og	  ideologi.	  

En	  sådan	  tilgang	  vil	  kunne	  give	  en	  øget	  forståelse	  af	  organisationen	  PET	  og	  de	  

udfordringer,	  organisationen	  står	  over	  for	  i	  forhold	  til	  organisationens	  eget	  syn	  på	  sin	  

relation	  til	  omverdenen	  og	  udfordringer	  –	  som	  eksempelvis	  balancen	  mellem	  åbenhed	  

og	  gennemsigtighed	  på	  den	  ene	  side	  og	  hemmeligholdelse	  og	  sikkerhedsprocedurer	  på	  

den	  anden	  side.	  	  

	  

I	  og	  med	  at	  specialets	  analysestrategiske	  fokus	  adskiller	  sig	  fra	  tidligere	  undersøgelser	  

af	  PET,	  vil	  det	  kunne	  bidrage	  til	  at	  belyse	  en	  organisation,	  som	  på	  mange	  måder	  spiller	  

en	  afgørende	  rolle	  i	  det	  danske	  samfund,	  og	  som	  repræsenterer	  nogle	  yderst	  væsentlige	  

problemstillinger.	  Hvor	  høj	  en	  grad	  af	  gennemsigtighed	  og	  åbenhed	  skal	  et	  demokratisk	  

samfund	  kræve	  uden	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  sikkerheden	  –	  eller	  formuleret	  med	  

omvendt	  fortegn:	  Hvor	  meget	  skal	  en	  efterretningstjeneste	  have	  lov	  at	  holde	  hemmeligt	  

og	  operere	  uden	  opsyn	  med	  samfundets	  og	  dets	  borgeres	  sikkerhed	  som	  begrundelse?	  

	  

Specialets	  fokus	  er	  rettet	  mod	  PET’s	  eksterne	  kommunikation	  og	  altså	  organisationens	  

blik	  på	  sig	  selv,	  som	  den	  ønsker	  at	  tage	  sig	  ud	  i	  forhold	  til	  omverdenen,	  og	  mere	  

specifikt,	  hvilke	  begreber	  og	  modbegreber	  der	  præger	  denne	  kommunikation	  –	  og	  

måske	  allermest	  interessant:	  Findes	  der	  steder	  i	  denne	  kommunikation,	  hvor	  

begreberne	  modsiger	  hinanden?	  

	  

Med	  denne	  ambition	  for	  øje	  er	  den	  epistemologiske	  tilgang	  en	  nødvendig	  

fremgangsmåde,	  som	  jeg	  i	  det	  følgende	  vil	  redegøre	  for.	  	  
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Niels	  Åkerstrøm	  Andersen	  karakteriserer	  den	  ontologisk	  orienterede	  videnskabsteori,	  

som	  specialet	  altså	  ikke	  tilslutter	  sig,	  på	  følgende	  måde:	  

	  

”Med	  en	  ontologisk	  orienteret	  videnskabsteori,	  mener	  jeg	  en	  der	  spørger:	  Hvad	  betyder	  

det,	  at	  noget	  eksisterer?	  Og	  hvilke	  principielle	  muligheder	  er	  der	  for	  at	  afgøre,	  om	  det	  en	  

teori	  udsiger	  er	  sandt,	  objektivt	  eller	  videnskabeligt?”	  (Andersen	  1999:	  13).	  

	  

Man	  kan	  tale	  om	  to	  niveauer	  af	  den	  traditionelle	  metodeforståelse:	  det	  metodologiske	  

og	  det	  metodiske.	  	  

Kendetegnende	  for	  det	  metodologiske	  er	  de	  traditionelle	  videnskabsteoretiske	  

positioner	  som	  den	  logisk-‐empiriske	  og	  den	  hermeneutisk-‐fænomenologiske	  position,	  

hvoraf	  førstnævnte	  udspringer	  af	  naturvidenskaben,	  og	  den	  sidstnævnte	  udspringer	  af	  

humanvidenskaberne.	  For	  samfundsvidenskaberne	  findes	  traditionelt	  også	  den	  

historisk-‐materialistiske	  position	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  9).	  

	  

Det	  metodiske	  niveau	  handler	  om	  de	  tekniske	  retningslinjer	  for	  indsamling	  og	  

behandling	  af	  særlige	  former	  for	  empirisk	  materiale,	  hvor	  af	  nogle	  er	  specifikt	  

forbundet	  med	  bestemte	  fag	  såsom	  antropologiens	  deltagerobservation	  eller	  

økonomiens	  cost/benefit-‐analyse,	  mens	  eksempelvis	  interviewet	  anvendes	  væsentligt	  

bredere	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  10).	  

	  

Ifølge	  	  Andersen	  fører	  en	  sådan	  videnskabsteoretisk	  tilgang	  let	  til	  et	  fokus	  på	  metode	  og	  

procedureregler,	  som	  fører	  til,	  at	  den	  undersøgte	  genstand	  tages	  for	  givet.	  Dette	  er	  

problematisk,	  fordi	  man	  derigennem	  lukker	  af	  for	  undersøgelse	  af	  genstandens	  

konstruktion	  og	  forhold	  til	  andre	  systemer.	  	  	  

	  

Det	  skal	  dog	  ikke	  forstås	  som,	  at	  overvejelser	  om	  metode	  er	  er	  overflødige,	  men	  snarere	  

som	  en	  kritik	  af	  de	  begrænsninger	  som	  et	  skematisk,	  metodisk	  udgangspunkt	  kan	  have.	  	  

	  

Dette	  afsnit	  indeholder	  da	  også	  en	  lang	  række	  overvejelser	  af	  metodisk	  karakter	  

eksempelvis	  angående	  validiteten	  af	  de	  indsamlede	  data	  og	  behandlingen	  af	  dem,	  men	  
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specialets	  grundlæggende	  fundament	  er	  en	  poststrukturalistisk,	  epistemologisk	  

analysestrategi.	  	  

	  

Man	  kan	  tale	  om,	  at	  teori,	  metodologi	  og	  metode	  er	  kombineret	  i	  en	  poststrukturalistisk	  

analysestrategi	  i	  og	  med,	  at	  der	  ikke,	  som	  inden	  for	  andre	  videnskabsteoretiske	  

retninger,	  er	  en	  klar	  opdeling	  mellem	  det	  metodiske	  og	  det	  teoretiske	  begrebsapparat.	  

	  

Den	  epistemologiske	  videnskabsteori	  karakteriseres	  ved	  at	  spørge	  ”hvordan?”	  frem	  for	  

”hvad?”.	  Dette	  skift	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  deontologisering	  af	  genstanden,	  hvilket	  

vil	  sige,	  at	  man	  ikke	  tager	  en	  genstand	  for	  givet,	  men	  i	  stedet	  iagttager,	  hvordan	  

genstandens	  iagttagelser	  af	  sin	  omverden	  får	  denne	  til	  at	  fremstå	  på	  en	  særlig	  måde.	  I	  

dette	  speciale	  er	  det	  således	  PET,	  der	  er	  genstand	  for	  en	  deontologisering,	  i	  og	  med	  at	  

organisationens	  egne	  iagttagelser	  iagttages	  med	  et	  særligt	  konstrueret	  Laclau-‐blik.	  

	  

Denne	  analytiske	  tilgang	  kaldes	  analysestrategi	  for	  at	  understrege,	  at	  i	  stedet	  for	  

stringente	  metoderegler	  lægges	  der	  en	  strategi	  for	  konstruktionen	  af	  iagttagelserne	  af	  

eksempelvis	  en	  organisations	  iagttagelser	  (Andersen	  1999:	  13-‐14).	  Analysestrategien	  

er	  en	  strategi	  for	  tilrettelæggelsen	  og	  konditioneringen	  af	  det	  blik,	  man	  iagttager	  

iagttagelser	  med.	  	  

	  

Hvor	  man	  med	  en	  ontologisk	  tilgang	  typisk	  vil	  behandle	  iagttagelser	  af	  en	  genstand,	  så	  

er	  den	  analysestrategiske	  tilgang	  præget	  af	  en	  ambition	  om	  at	  iagttage	  iagttagelser	  som	  

iagttagelser.	  I	  stedet	  for	  at	  tage	  en	  genstand	  for	  givet	  problematiserer	  man,	  om	  

genstanden	  nu	  også	  er,	  som	  det	  hævdes	  (Andersen	  1999:	  15).	  

	  

Esmark	  et	  al	  fremhæver,	  at	  der	  ikke	  findes	  hverken	  iagttageruafhængig	  socialitet	  eller	  

iagttagelsesuafhængige	  iagttagere,	  og	  at	  en	  analysestrategi	  som	  eksempelvis	  

dekonstruktion	  selv	  kan	  dekonstrueres.	  Sidstnævnte	  kan	  eksempelvis	  tjene	  til	  

illustration	  af	  selve	  dekonstruktionens	  basale	  pointe,	  nemlig	  at	  der	  ikke	  findes	  

eviggyldige	  sandheder	  eller	  bagvedliggende	  mening,	  men	  at	  alt	  så	  at	  sige	  er	  diskursive	  

konstruktioner.	  
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Esmark	  et	  al	  betegner	  det	  analysestrategiske	  niveau	  som	  beliggende	  mellem	  de	  

metodologiske	  og	  metodiske	  niveauer.	  Det	  metodologiske	  omhandler	  filosofiske	  

diskussioner	  om,	  hvad	  der	  kan	  iagttages	  på	  hvilke	  måder,	  mens	  det	  metodiske	  styres	  af	  

typen	  af	  empiri.	  For	  analysestrategi	  erstattes	  teori	  med	  det,	  Esmark	  et	  al	  kalder	  et	  

”iagttagelsesbærende	  begreb”.	  Ifølge	  Esmark	  et	  al	  er	  der	  inden	  for	  alle	  tre	  retninger	  af	  

den	  klassiske	  metodologi	  tale	  om	  teori	  som	  mulige	  årsagsforklaringer	  til	  effekter,	  og	  

Esmark	  et	  al	  fremhæver	  den	  radikalt	  anderledes	  erkendelsesinteresse,	  der	  ligger	  i	  

poststrukturalismen.	  Her	  er	  teori,	  metodologi	  og	  metode	  kombineret	  i	  en	  

analysestrategi	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  10-‐11).	  

	  

For	  dette	  speciales	  vedkommende	  betyder	  det	  i	  praksis,	  at	  Ernesto	  Laclaus	  arbejde	  med	  

diskursteorien	  fungerer	  både	  som	  teoretisk,	  metodologisk	  og	  metodisk	  afsæt	  og	  derfor	  

vil	  indgå	  i	  et	  samlet	  afsnit.	  

Analysestrategiske	  udfordringer	  

Som	  tidligere	  nævnt	  er	  den	  epistemologiske	  tilgang	  altså	  vurderet	  som	  bedst	  egnet	  til	  

specialets	  grundlæggende	  forskningsspørgsmål,	  nemlig	  hvilken	  forskel	  der	  dominerer,	  

når	  PET	  kommunikerer	  om	  sin	  relation	  til	  omverden.	  En	  undersøgelse	  af	  dette	  lader	  sig	  

netop	  ikke	  reducere	  til	  rene	  iagttagelser	  af	  PET’s	  kommunikation,	  men	  indbyder	  i	  stedet	  

til	  analyse	  af	  PET’s	  iagttagelser	  som	  iagttagelser.	  	  

	  

Der	  er	  dog	  også	  en	  række	  videnskabelige	  udfordringer	  forbundet	  med	  det	  

epistemologisk	  orienterede	  forskningsarbejde,	  da	  man	  i	  mangel	  af	  fastlåste	  

metoderegler	  risikerer	  at	  forfalde	  til	  udelukkende	  at	  beskrive	  fremgangsmåder	  frem	  for	  

tilbundsgående	  redegørelse	  for	  analysestrategiske	  til-‐	  og	  fravalg.	  Vigtigt	  er	  det	  at	  

understrege	  analysestrategiens	  kontingente	  natur,	  der	  netop	  medfører	  et	  behov	  for	  en	  

klar	  og	  grundig	  redegørelse	  for	  til	  og	  fravalg	  (Andersen	  1999:	  15).	  Diskussionen	  af	  disse	  

til-‐	  og	  fravalg	  vil	  blive	  udfoldet	  senere	  i	  underafsnittet	  ”Begrundelse	  for	  valg	  af	  

analysestrategi”	  i	  kapitel	  7.	  

Poststrukturalismen	  

I	  dette	  afsnit	  vil	  følge	  en	  kort	  introduktion	  til	  poststrukturalisme,	  da	  denne	  teoretiske	  

retning	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  opgavens	  teoretiske	  fundament.	  Poststrukturalismen	  
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udspringer,	  som	  navnet	  antyder,	  af	  strukturalismen	  og	  dens	  brug	  af	  Saussures	  

tegnbegreb.	  Med	  poststrukturalisme	  menes	  der	  en	  videreudvikling	  af	  strukturalismen	  

snarere	  end	  et	  decideret	  brud	  med	  den	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  12).	  

	  

Et	  vigtigt	  udgangspunkt	  for	  forståelsen	  af	  poststrukturalismen	  er	  dens	  opgør	  med	  den	  

metafysiske	  opfattelse	  af	  det	  symbolske	  som	  underordnet	  i	  forhold	  til	  ”det	  værende”.	  

Denne	  opfattelse	  betragter	  sproget	  som	  en	  slags	  hjælp	  til	  bevægelsen	  mellem	  det	  reelle	  

og	  det	  imaginære.	  Inden	  for	  poststrukturalismen	  er	  det	  derimod	  den	  symbolske	  orden,	  

der	  bringer	  det	  reelle	  og	  imaginære	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  Denne	  opfattelse	  ligger	  til	  

grund	  for	  strukturbegrebet	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  14).	  

	  

Også	  socialkonstruktivismen,	  som	  grundlæggende	  bunder	  i	  opfattelsen	  af,	  at	  

virkeligheden	  består	  af	  sociale	  konstruktioner,	  arbejder	  med	  et	  tredje	  lag,	  der	  ikke	  lader	  

sig	  indfange	  af	  dualisme,	  objektivitet	  og	  subjektivitet	  (det	  reelle	  og	  det	  imaginære	  i	  den	  

poststrukturalistiske	  terminologi).	  Det	  tredje	  lag,	  som	  er	  den	  sociale	  virkelighed,	  består	  

af	  mening,	  da	  objekter	  og	  subjekter	  i	  sig	  selv	  er	  meningsløse.	  Meningen	  opstår	  gennem	  

relationerne	  mellem	  disse	  (Esmark	  et	  al	  2005_2:	  14).	  

	  

Hos	  Esmark	  et	  al	  er	  der	  en	  vigtig	  skelnen	  mellem	  poststrukturalismen	  og	  

socialkonstruktivismen	  til	  trods	  for,	  at	  de	  to	  retninger	  på	  mange	  punkter	  minder	  om	  

hinanden.	  De	  peger	  på	  sammenskrivningen	  af	  poststrukturalismen	  og	  

socialkonstruktivismen	  som	  en	  delvist	  forfejlet	  indsnævring	  af	  førstnævnte,	  der	  gennem	  

en	  sådan	  sammenskrivning	  ofte	  reduceres	  til	  udelukkende	  at	  indeholde	  det	  

diskursanalytiske	  perspektiv.	  Der	  findes	  en	  række	  andre	  poststrukturalistiske	  

analysestrategier	  med	  lige	  så	  stort	  potentiale,	  heriblandt	  dekonstruktionen,	  som	  danner	  

rammen	  for	  dette	  speciale.	  	  

	  

I	  kapitel	  7	  vil	  jeg	  blandt	  andet	  redegøre	  for	  de	  fælles	  karakteristika	  ved	  disse	  samt	  

foretage	  en	  komparativ	  vurdering	  af	  de	  respektive	  analysestrategiers	  forskelligheder	  og	  

potentiale	  for	  dette	  speciale.	  	  
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I	  forhold	  til	  specialets	  analysestrategi,	  der	  som	  nævnt	  tager	  udgangspunkt	  i	  det	  

dekonstruktive	  spor	  af	  Laclaus	  diskursteori,	  er	  der	  en	  række	  pointer	  i	  forhold	  til	  

poststrukturalismen,	  som	  er	  værd	  at	  hæfte	  sig	  ved.	  Den	  poststrukturalistiske	  pointe,	  om	  

at	  sammenknytningen	  af	  et	  udtryk	  med	  indhold	  er	  resultatet	  af	  en	  proces,	  er	  en	  

væsentlig	  del	  af	  fundamentet	  for	  Laclaus	  arbejde	  med	  politik	  og	  hegemoni,	  som	  danner	  

grundlaget	  for	  dette	  speciale	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  21).	  

	  

Specialet	  arbejder	  altså	  med	  epistemologisk,	  poststrukturalistisk	  analysestrategi	  med	  

Laclaus	  arbejde	  med	  diskursteori	  og	  dekonstruktionen	  som	  udgangspunkt.	  
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Kapitel	  3:	  Konstruktion	  af	  kildemateriale	  
I	  kapitel	  3	  introduceres	  det	  genstandsfelt,	  som	  specialets	  netop	  introducerede	  

videnskabsteoretiske	  og	  analysestrategiske	  blik	  vil	  blive	  rettet	  mod.	  	  

	  

At	  undersøge	  en	  organisation	  som	  PET	  giver	  selvfølgelig	  visse	  empiriske	  udfordringer	  i	  

forhold	  til	  andre	  offentlige	  organisationer,	  hvor	  information	  er	  mere	  frit	  tilgængelig.	  

Men	  til	  trods	  for,	  at	  en	  væsentlig	  del	  af	  PET’s	  gøren	  og	  laden	  i	  sagens	  natur	  ikke	  er	  

offentligt	  tilgængelig,	  foreligger	  der	  dog	  alligevel	  en	  ganske	  omfattende	  mængde	  

materiale,	  der	  oplagt	  byder	  sig	  an	  som	  genstandsfelt	  for	  specialets	  analytiske	  blik.	  	  

	  

Specialets	  empiriske	  materiale	  er	  således	  al	  PET’s	  eksterne	  kommunikation,	  som	  er	  

tilgængeligt	  på	  www.pet.dk	  fra	  perioden	  2011-‐2014.	  Det	  drejer	  sig	  om	  en	  række	  

publikationer,	  som	  løbende	  udgives	  af	  PET	  heriblandt	  PET’s	  årsberetning,	  hvoraf	  den	  

seneste	  fra	  2012	  (som	  omhandler	  årene	  2008-‐2010)	  vil	  blive	  analyseret	  i	  det	  følgende,	  

ligesom	  også	  andre	  publikationer	  såsom	  trusselsvurderinger	  fra	  Center	  for	  

Terroranalyse	  og	  PET’s	  sikkerhedsvejledninger	  til	  forretningsrejsende	  vil	  blive	  

inddraget.	  Derudover	  findes	  der	  på	  tjenestens	  hjemmeside	  www.pet.dk	  en	  række	  

beskrivelser	  af	  forskellige	  forhold	  i	  PET	  –	  fra	  organisationens	  historie	  til	  juridiske	  

forhold,	  samarbejde	  med	  udenlandske	  tjenester	  og	  en	  gennemgang	  af	  tjenestens	  

indsatsområder.	  Med	  jævne	  mellemrum	  udsender	  PET	  også	  pressemeddelelser,	  ofte	  i	  

forbindelse	  med	  udgivelse	  af	  førnævnte	  publikationer,	  men	  det	  kan	  også	  dreje	  sig	  om	  

eksempelvis	  ansættelse	  af	  en	  ny	  leder,	  udtalelser	  om	  specifikke	  sager	  i	  medierne,	  eller	  

specifikke	  sikkerhedsmæssige	  informationer,	  som	  eksempelvis	  at	  PET	  vil	  være	  til	  stede	  

ved	  en	  begivenhed	  såsom	  OL	  i	  London.	  	  	  

	  

Samlet	  set	  vurderes	  disse	  tekster	  til	  at	  give	  et	  brugbart	  billede	  af	  PET’s	  uklassificerede	  

kommunikation	  og	  supplererer	  hinanden	  ganske	  godt.	  Årsberetningen	  og	  egen-‐

beskrivelserne	  på	  hjemmesiden	  www.pet.dk	  indeholder	  mange	  deciderede	  egne	  

iagttagelser	  fra	  PET’s	  side,	  mens	  eksempelvis	  analyserne	  fra	  CTA,	  som	  omhandler	  

specifikke	  emner,	  der	  relaterer	  sig	  til	  PET’s	  arbejde,	  giver	  mere	  indirekte	  beskrivelser	  af	  

PET’s	  selvopfattelse	  og	  vurdering	  af	  organisationens	  rolle	  i	  samfundet.	  	  
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Denne	  empiri	  kan	  naturligvis	  ikke	  siges	  at	  give	  et	  totalt	  billede	  af	  PET’s	  strategi	  eller	  

operationelle	  procedurer,	  og	  i	  forhold	  til	  specialets	  formål	  er	  en	  sådan	  grad	  af	  empirisk	  

indsigt	  heller	  ikke	  strengt	  nødvendig.	  Det	  skyldes	  specialets	  videnskabsteoretiske	  og	  

analysestrategiske	  ståsted,	  som	  er	  udpræget	  epistemologisk	  orienteret	  og	  har	  som	  

formål	  at	  undersøge	  PET’s	  iagttagelser	  på	  et	  anden	  ordens	  niveau	  og	  ikke	  

organisationens	  virke	  på	  første	  orden.	  

	  

Derfor	  baserer	  specialet	  sig	  også	  udelukkende	  på	  tekstanalyse,	  og	  eventuel	  inddragelse	  

af	  kvalitative	  interviews	  blev	  fravalgt	  tidligt	  i	  forløbet.	  Ud	  over	  at	  det	  højst	  sandsynligt	  

ville	  være	  særdeles	  vanskeligt	  at	  opnå	  en	  sådan	  adgang	  til	  PET,	  så	  ville	  bidraget	  til	  

kildematerialet	  formentlig	  også	  være	  begrænset,	  eftersom	  konstruktionen	  af	  både	  dette	  

og	  specialets	  analysestrategi	  fokuserer	  på	  PET’s	  offentligt	  tilgængelige	  publikationer.	  

Derfor	  ville	  eksempelvis	  en	  PET-‐chefs	  interview-‐svar	  eller	  et	  internt	  memorandum	  ikke	  

nødvendigvis	  være	  af	  større	  interesse	  og	  ikke	  have	  en	  større	  grad	  af	  validitet	  end	  det	  

frit	  tilgængelige	  materiale,	  som	  kildematerialet	  består	  af.	  

Kildematerialet	  er	  således	  fyldestgørende	  i	  forhold	  til	  specialets	  forskningsspørgsmål,	  

idet	  denne	  eksterne	  kommunikation	  må	  formodes	  at	  have	  gennemgået	  en	  omfattende	  

godkendelsesprocedure	  og	  derfor	  er	  udtryk	  for	  PET’s	  syn	  på	  sit	  eget	  virke	  som	  

organisation.	  Specialets	  iagttagelsespunkt	  er	  PET’s	  kommunikation	  i	  perioden	  2011-‐

2014	  med	  et	  særligt	  blik	  på,	  hvilke	  forskelle	  der	  dominerer,	  når	  PET	  kommunikerer	  om	  

sin	  egen	  rolle	  i	  relation	  til	  samfundet.	  	  

	  

I	  forhold	  til	  den	  undren,	  der	  er	  kilden	  til	  hele	  specialets	  problemformulering,	  kan	  det	  

selvfølgelig	  diskuteres,	  hvor	  aktuelle	  data,	  der	  er	  nødvendige	  for,	  at	  kildematerialet	  kan	  

siges	  at	  have	  den	  nødvendige	  grad	  af	  validitet.	  Særligt	  i	  og	  med	  at	  den	  

samfundsmæssige	  diskussion	  om	  efterretningstjenesternes	  rolle	  i	  et	  demokrati	  har	  

været	  præget	  af	  en	  række	  meget	  markante	  begivenheder,	  hvor	  af	  flere	  af	  dem	  har	  

fundet	  sted	  efter	  udgivelsen	  af	  eksempelvis	  PET’s	  seneste	  årsrapport,	  som	  udgør	  en	  

vigtig	  del	  af	  det	  samlede	  kildemateriale.	  	  

	  



	  Side	  18	  af	  78	  

Det	  kan	  siges	  at	  svække	  kildematerialet,	  analysernes	  resultater	  og	  diskussion	  og	  

konklusion	  på	  dette,	  at	  de	  indsamlede	  data	  ikke	  alle	  sammen	  stammer	  fra	  eksempelvis	  

seneste	  halvdel	  af	  2013	  efter	  Snowden-‐afsløringerne.	  Et	  sådant	  datasæt	  ville	  kunne	  

tjene	  til	  at	  undersøge	  hvordan	  PET’s	  iagttagelser	  af	  sig	  selv	  eventuelt	  har	  skiftet	  

karakter	  efter	  den	  øgede	  fokus	  på	  problemstillingen	  i	  den	  offentlige	  debat.	  	  

	  

Alligevel	  vurderes	  kildematerialet	  til	  at	  være	  brugbart	  i	  forhold	  til	  at	  svare	  på	  specialets	  

forskningsspørgsmål	  af	  en	  række	  årsager:	  For	  det	  første,	  fordi	  det	  er	  vanskeligt	  at	  lave	  

et	  præcist	  skæringspunkt	  –	  debatten	  har	  naturligvis	  taget	  til	  i	  styrke	  efter	  Snowden-‐

afsløringerne,	  men	  det	  gjorde	  den	  også	  efter	  diverse	  læk	  fra	  organisationen	  Wikileaks,	  

en	  række	  lokale	  danske	  sager	  etc.	  	  

	  

Derudover	  stammer	  al	  kildematerialet	  fra	  post-‐Muhammedkrisen,	  som	  for	  PET	  som	  

organisation	  er	  en	  skelsættende	  begivenhed.	  Materialet	  giver	  derfor	  samlet	  set	  et	  bredt	  

indblik	  i	  det	  nyere	  PET’s	  kommunikation	  om	  sin	  egen	  rolle	  i	  et	  demokratisk	  samfund.	  

Man	  kan	  også	  argumentere	  for,	  at	  kildematerialets	  sammensætning	  af	  udgivelser	  og	  

publikationer	  fra	  2011-‐2014	  giver	  en	  bredere	  og	  mere	  fyldestgørende	  repræsentation	  

af	  organisationens	  kommunikation	  end	  et	  fokus	  på	  udelukkende	  de	  mest	  højaktuelle	  

udgivelser.	  Som	  fremhævet	  tidligere	  er	  specialets	  ønske	  heller	  ikke	  nødvendigvis	  at	  

undersøge	  PET’s	  kommunikation	  i	  forhold	  til	  de	  sidste	  par	  års	  opståede	  debatter,	  

afsløringer	  og	  kontroverser,	  men	  i	  stedet	  som	  følge	  af	  en	  undren	  affødt	  af	  disse	  at	  dykke	  

ned	  i	  PET’s	  eget	  forhold	  til	  sin	  egen	  rolle	  i	  et	  demokratisk	  samfund.	  

	  

I	  forhold	  til	  den	  poststrukturalistiske,	  epistemologisk	  orienterede	  analysestrategi,	  der	  

betoner	  specialet,	  er	  der	  som	  tidligere	  nævnt	  ikke	  nogle	  klart	  opstillede	  regler	  for	  

indsamling	  og	  afgrænsning	  af	  empirisk	  materiale,	  som	  det	  gør	  sig	  gældende	  inden	  for	  

andre	  metodiske	  retninger.	  Derfor	  er	  eksempelvis	  afgrænsningen	  af	  perioden	  2011-‐

2014	  et	  valg	  og	  sammensætningen	  af	  kildematerialet	  en	  konstruktion.	  Det	  afgørende	  

punkt	  i	  videnskabeliggørelsen	  af	  dette	  er	  en	  klar	  og	  tydelig	  redegørelse	  for	  de	  valg,	  der	  

ligger	  til	  grund	  for	  konstruktionen	  (Andersen	  1999:	  15).	  
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Ole	  Bjerg	  argumenter	  for,	  at	  udvælgelsen	  af	  tekster	  til	  en	  diskursanalyse	  sker,	  fordi	  

teksterne	  i	  deres	  individualitet	  kan	  sige	  noget	  interessant	  om	  de	  undersøgte	  

genstandsfelt	  (Bjerg	  &	  Villadsen	  2008:	  23).	  Ligesom	  Ole	  Bjerg	  beskriver	  det	  for	  en	  

Focault-‐inspireret	  genealogi-‐analyse,	  er	  udvælgelsen	  af	  tekster	  til	  specialets	  

kildemateriale	  og	  udvælgelsen	  af	  citater	  fra	  disse	  tekster	  foretaget	  ud	  fra	  et	  særligt	  

historisk	  kontingent	  iagttagerperspektiv.	  Denne	  form	  for	  validering	  af	  empirien	  er	  ikke	  

baseret	  på	  objektive	  kriterier,	  men	  kan	  i	  stedet	  karakteriseres	  som	  pragmatiske	  eller	  

intersubjektive	  (Bjerg	  &	  Villadsen	  2008:	  25).	  	  

Kapitel	  4:	  Teori	  

Introduktion	  til	  diskursteorien	  

I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  jeg	  give	  en	  generel	  introduktion	  til	  Laclaus	  diskursteori,	  

præsentere	  de	  væsentligste	  begreber	  fra	  teorien	  og	  de	  analysestrategiske	  muligheder,	  

som	  udspringer	  af	  teorien.	  Herefter	  vil	  jeg	  komme	  med	  en	  operationalisering	  og	  

konditionering	  af	  de	  begreber,	  der	  er	  af	  størst	  betydning	  for	  specialets	  specifikke	  

dekonstruktive	  analysestrategi.	  	  

	  

Selve	  begrebet	  diskurs	  kommer	  fra	  Foucault	  og	  blev	  benyttet	  af	  Laclau	  og	  Mouffe	  i	  deres	  

oprindeligt	  postmarxistiske	  projekt	  med	  at	  forsøge	  på	  at	  artikulere	  en	  videreudvikling	  

af	  Gramscis-‐hegemoni	  begreb.	  	  	  

	  

Foucaults	  diskursterm	  udsprang	  af	  hans	  analyser	  af	  humanvidenskaben,	  hvor	  han	  døbte	  

de	  spredte	  udsagn,	  der	  var	  forbundet	  til	  hinanden	  for	  ”diskursive	  formationer.”	  Med	  en	  

overtagelse	  af	  Derridas	  pointe,	  om	  at	  alt	  er	  tekst,	  	  konkluderede	  Laclau	  og	  Mouffe,	  at	  når	  

der	  ikke	  længere	  opereres	  med	  fundamentale	  klasser	  som	  i	  marxismen,	  så	  er	  alt	  

diskurs.	  Med	  det	  menes,	  at	  der	  ikke	  ligger	  noget	  objektivt	  bag	  den	  sociale	  verdens	  

diskurser	  –	  alt	  er	  diskursive	  hegemoniske	  konstruktioner	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  19-‐

20).	  	  

	  

Begrebet	  diskurs	  defineres	  i	  Laclaus	  arbejde	  på	  følgende	  måde:	  	  
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”Når	  man	  som	  resultat	  af	  en	  artikulatorisk	  praksis	  er	  blevet	  i	  stand	  til	  at	  konfigurere	  et	  

system	  af	  præcise	  forskellige	  placeringer,	  betegnes	  dette	  system	  af	  forskellige	  placeringer	  

diskurs.”	  (	  Andersen	  1999:	  89).	  

	  

Hos	  Laclau	  er	  der	  en	  klar	  sondring	  mellem	  artikulation	  og	  diskurs.	  Artikulationerne	  er	  

den	  praksis,	  der	  skaber	  forskelle	  og	  ligheder	  mellem	  elementer,	  mens	  diskursen	  er	  det,	  

iagttageren	  kan	  betegne	  som	  resultatet	  af	  praksis	  (Andersen	  1999:	  89).	  

	  

Vigtigt	  er	  det	  at	  understrege,	  at	  artikulation	  ikke	  blot	  skal	  forstås	  som	  den	  deciderede	  

sproglige	  ytring,	  men	  som	  en	  sammenkædning	  af	  elementer,	  der	  modificeres	  som	  følge	  

af	  artikulationen	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  22-‐24)	  .	  

	  

Vigtig	  er	  det	  også	  at	  skelne	  mellem	  diskurs	  og	  diskursivitet,	  der	  kan	  ses	  som	  skellet	  

mellem	  flydende	  og	  fikserede:	  ”Ved	  hjælp	  af	  sondringen	  diskursivitet/diskurs	  kan	  diskurs	  

studeres	  som	  en	  aldrig	  tilendebragt	  fikseringsproces,	  som	  finder	  sted	  gennem	  artikulation	  

I	  et	  felt	  af	  diskursivitet	  med	  flydende	  relationer.”	  	  (Andersen	  1999:	  90).	  

	  

Laclau	  definerer	  disse	  relationer	  på	  følgende	  måde:	  

”The	  practice	  of	  articulation,	  therefore,	  consists	  in	  the	  construction	  of	  nodal	  points	  which	  

partially	  fix	  meaning;	  and	  the	  partial	  character	  of	  this	  fixation	  proceeds	  from	  the	  openness	  

of	  the	  social,	  a	  result,	  in	  its	  turn,	  of	  the	  constant	  overflowing	  of	  every	  discourse	  be	  the	  

infinitude	  of	  the	  field	  of	  diskusivity.”	  (Andersen	  1999:	  91).	  

	  

I	  det	  diskursive	  spil	  kan	  forskellene	  aldrig	  fikseres	  totalt,	  men	  kun	  delvist	  gennem	  

såkaldte	  nodalpunkter	  –	  en	  slags	  centre	  eller	  privilegerede	  diskursive	  punkter,	  men	  

eftersom	  disse	  også	  er	  bestemt	  inden	  for	  det	  diskursive	  felt,	  kan	  de	  altså	  aldrig	  fiksere	  

totalt.	  Nodalpunkterne	  er	  det	  tætteste	  diskursteorien	  kommer	  på	  eksempelvis	  Gramscis	  

klassepositioner	  som	  determinerende	  centrum,	  men	  adskiller	  sig	  klart	  fra	  sådanne	  ved	  

det	  evige	  overskud	  af	  mening,	  der	  ikke	  lader	  sig	  fiksere.	  	  	  

	  

Forestillingen	  om	  nodalpunktet	  som	  et	  knudepunkt	  eller	  privilegeret	  punkt	  for	  

meningsfiksering	  er	  inspireret	  af	  Lacans	  metafor	  om	  en	  knap	  på	  en	  stolehynde,	  der	  
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giver	  stoffet	  sin	  specifikke	  form.	  Nodalpunktet	  er	  altså	  som	  knappen,	  der	  delvist	  

fikserer	  meningen	  (stoffet)	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  24).	  	  	  

Saussures	  tegnbegreb	  

Laclau	  har	  hentet	  sit	  tegnbegreb	  hos	  den	  schweiziske	  lingvist	  og	  semiotiker	  Ferdinand	  

de	  Saussure.	  Saussure	  opererer	  dog	  med	  en	  fast	  struktur	  –	  sproget	  som	  system	  –	  og	  

derfor	  er	  der	  en	  væsentlig	  forskel	  på	  de	  to	  teoretikeres	  brug	  af	  tegnbegrebet.	  	  

	  

Saussures	  strukturelle	  lingvistik	  er	  en	  undersøgelse	  af	  sproget	  som	  social	  praksisform.	  

Han	  taler	  om	  en	  tegnstruktur,	  hvor	  systemets	  deleelementer	  bestemmes	  af	  det	  

lingvistiske	  system	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  43-‐44).	  

	  

Fordi	  Laclau	  som	  bekendt	  arbejder	  med	  den	  ufuldstændige	  struktur,	  er	  sproget	  hos	  

ham	  ikke	  et	  system	  med	  fastlåste	  relationer,	  hvilket	  bevirker,	  at	  betegner	  og	  den	  

betegnede	  ikke	  er	  låst	  til	  hinanden.	  Med	  et	  begreb	  lånt	  fra	  Levy	  Strauss	  og	  Jaques	  Lacan	  

benytter	  Laclau	  flittigt	  begrebet	  	  flydende	  betegnere.	  

	  

Lacan	  eksemplificerer	  begrebet	  ved	  at	  tale	  om	  to	  ens	  døre	  betegnet	  henholdsvis	  

”Damer”	  og	  ”Herrer”,	  hvilket	  illustrerer,	  hvordan	  betegneren	  har	  en	  væsentlig	  

betydning	  for	  det	  betegnede.	  Dette	  benytter	  Laclau	  i	  sin	  diskursteori,	  hvor	  det	  tjener	  til	  

at	  understrege,	  hvordan	  diskursive	  kampe	  udkæmpes	  omkring	  forsøget	  på	  at	  knytte	  

betegner	  til	  betegnede,	  altså	  skabe	  et	  privilegeret	  center	  eller	  nodalpunkt	  (Andersen	  

1999:	  94).	  

	  

Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  har	  Laclau	  skabt	  begrebet	  om	  den	  tomme	  betegner.	  Allan	  

Dreyer	  Hansen	  kalder	  i	  sin	  operationalisering	  af	  Laclaus	  diskursteori	  som	  

hegemonianalyse	  de	  tomme	  betegnere	  for	  identifikationspunkter.	  Her	  erstatter	  de	  

tomme	  betegnere	  marxismens	  objektive	  klassepositioner	  som	  centrum	  for	  eksempelvis	  

politiske	  projekters	  hegemoniske	  kampe	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  181-‐182).	  Det	  tomme	  

udtryk	  er	  ophævelsen	  af	  forskellene	  mellem	  de	  forskellige	  elementer	  i	  en	  såkaldt	  

ækvivalenskæde,	  men	  udtrykket	  må	  nødvendigvis	  være	  tømt	  for	  indhold	  for	  ikke	  bare	  

at	  skabe	  endnu	  en	  forskel:	  
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”Da	  ethvert	  middel	  for	  repræsentation	  imidlertid	  er	  af	  differentiel	  karakter,	  er	  det	  kun,	  

hvis	  den	  betydende	  enheds	  differentielle	  natur	  undergraves,	  kun	  hvis	  udtrykkene	  tømmes	  

for	  deres	  tilknytning	  til	  specielle	  indhold	  og	  bliver	  repræsentationen	  af	  systemets	  rene	  

væren	  –	  eller	  rettere,	  systemet	  som	  ren	  Væren	  –	  at	  en	  sådan	  betydning	  er	  mulig.”	  	  (Laclau	  

&	  Mouffe	  2002:	  139).	  

	  

Der	  er	  således	  brug	  for	  en	  ekskluderende	  grænse,	  der	  konstituerer	  forskellen	  på	  

elementerne	  i	  diskursen,	  og	  det	  der	  ligger	  uden	  for	  (Andersen	  1999:	  96).	  

	  	  

Det	  kaldes	  også	  ”strukturens	  nødvendige	  ufuldstændighed”	  og	  karakteriseres	  af	  

Anderson	  som	  nøglen	  til	  Laclaus	  diskursteori.	  Han	  hæfter	  sig	  desuden	  ved,	  at	  

uafgørbarheden	  er	  årsagen	  til,	  at	  det	  politiske	  spiller	  så	  central	  en	  rolle	  i	  diskursteorien,	  

for	  hvor	  Althusser	  eksempelvis	  arbejder	  med	  fuldstændige	  strukturer,	  betyder	  de	  

uafsluttede	  strukturer,	  at	  der	  er	  brug	  for	  eksempelvis	  politiske	  identifikationsprocesser	  

(Andersen	  1999:	  92).	  

	  

I	  forhold	  til	  specialets	  analysestrategi,	  der	  som	  nævnt,	  tager	  udgangspunkt	  i	  Laclaus	  

arbejde	  med	  dekonstruktionen,	  er	  ideen	  om	  ”strukturens	  nødvendige	  ufuldstændighed”	  

af	  afgørende	  betydning.	  Det	  skyldes,	  at	  den	  dekonstruktive	  læsning	  netop	  søger	  at	  

afdække	  en	  teksts	  strukturelle	  ufuldstændighed	  gennem	  en	  fremskrivning	  af	  tekstens	  

centrale	  begrebspar	  og	  forholdet	  mellem	  modbegreberne	  og	  en	  analyse	  af	  strukturens	  

huller.	  Man	  undersøger	  altså,	  hvordan	  en	  forskelssætning,	  der	  virker	  ”naturlig”	  rent	  

faktisk	  er	  kontingent.	  	  Hvordan	  de	  uafgørbare	  forskelle	  sættes,	  og	  de	  øvrige	  aspekter	  af	  

både	  dekonstruktionen	  og	  den	  strukturelle	  ufuldstændighed	  vil	  blive	  udfoldet	  senere	  i	  

kapitlet.	  

Hegemoni	  

Laclau	  og	  Mouffes	  teoretiske	  projekt	  var	  som	  tidligere	  nævnt	  oprindeligt	  

postmarxistisk,	  og	  arven	  fra	  den	  marxistiske	  hegemonianalyse	  er	  også	  nødvendig	  at	  

udrede	  for	  at	  tilegne	  sig	  en	  brugbar	  forståelse	  af	  Laclaus	  diskursteori,	  hvor	  hegemoni-‐

begrebet	  spiller	  en	  afgørende	  rolle.	  
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Hegemoni,	  som	  på	  græsk	  betyder	  ”herredømme”,	  blev	  brugt	  af	  Gramsci	  til	  at	  beskrive	  

kampen	  mellem	  politiske	  projekter	  om	  magt	  og	  indflydelse.	  Laclaus	  

poststrukturalistiske	  videreudvikling	  af	  begrebet	  ligger	  i,	  at	  han	  ser	  bort	  fra	  den	  

marxistiske	  opfattelse	  af,	  at	  disse	  projekter	  kun	  kan	  være	  knyttet	  til	  bestemte	  

klassepositioner	  som	  borgerskab	  og	  arbejderklasse,	  men	  også	  kan	  være	  genstand	  for	  en	  

mere	  broget	  og	  pragmatisk	  kamp	  om	  at	  tilskrive	  mening	  og	  knytte	  diverse	  elementer	  til	  

et	  politisk	  projekt.	  	  

	  

Dermed	  går	  den	  hegemoniske	  kamp	  fra	  at	  være	  en	  klassekamp	  til	  at	  være	  en	  diskursiv	  

kamp	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  179).	  

	  

Laclau	  og	  Mouffe	  opfattede	  hegemoni	  som	  en	  logik	  for	  det	  sociale,	  hvor	  eksempelvis	  en	  

politisk	  bevægelse	  rækker	  ud	  over	  sig	  selv	  og	  forsøger	  at	  repræsentere	  en	  hel	  nations	  

interesser.	  Videreudviklingen	  af	  hegemoni-‐begrebet	  fra	  det	  mere	  snævre	  og	  

klasseorienterede	  skete	  med	  tanke	  på	  eksempelvis	  60’erne	  og	  70’ernes	  sociale	  protest-‐

bevægelser,	  der	  uanset	  om	  formålet	  var	  fred,	  et	  bedre	  miljø	  eller	  ligestilling,	  ikke	  kan	  

rummes	  inden	  for	  en	  snæver	  og	  gammeldags	  klasselogik.	  Hvor	  Gramscis	  

hegemonibegreb	  opererer	  med	  bare	  to	  subjekter	  i	  form	  af	  arbejderklassen	  og	  

borgerskabet,	  er	  der	  hos	  Laclau	  og	  Mouffe	  en	  lang	  række	  af	  subjekter.	  For	  hver	  

antagonistisk	  relation	  i	  det	  moderne	  kapitalistiske	  samfund	  er	  der	  et	  subjekt	  (Laclau	  &	  

Mouffe	  2002:	  18).	  	  	  

	  

Hegemonibegrebet	  kan	  beskrives	  som	  det,	  der	  fokuserer	  formålet	  med	  Laclaus	  

diskursanalyse	  i	  det,	  den	  påviser	  samfundets	  hegemoniske	  relationer.	  Hegemoni	  kan	  

kun	  lade	  sig	  gøre,	  når	  der	  er	  et	  meningsoverskud	  og	  mulighed	  for	  at	  binde	  betegnere	  til	  

betegnede.	  At	  opnå	  den	  endelige	  fiksering	  og	  dermed	  hegemoni	  er	  ifølge	  Laclau	  ”som	  at	  

skrive	  i	  vand”	  –	  det	  kan	  kun	  til	  dels	  lade	  sig	  gøre.	  Som	  eksempel	  på	  en	  hegemonisering	  

nævner	  Andersen	  ældrepolitikken	  i	  80’erne,	  der	  ikke	  tidligere	  havde	  været	  et	  

samfundsøkonomisk	  tema,	  men	  som	  følge	  af	  den	  samfundsøkonomiske	  hegemonisering	  

blev	  et	  af	  de	  elementer,	  som	  blev	  knyttet	  sammen	  (Andersen	  1999:	  97-‐98).	  
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Selv	  skriver	  Laclau:	  

”De	  to	  betingelser	  for	  en	  hegemonisk	  artikulation	  er	  altså	  både	  tilstedeværelsen	  af	  

antagonistiske	  kræfter,	  og	  at	  de	  grænser,	  der	  adskiller	  dem,	  er	  ustabile.	  Kun	  

tilstedeværelsen	  af	  et	  stort	  område	  af	  flydende	  elementer	  og	  muligheden	  for,	  at	  de	  kan	  

artikuleres	  til	  modsatte	  lejre	  –	  hvilket	  implicerer	  en	  konstant	  redefinering	  af	  disse	  –

konstituerer	  det	  felt,	  som	  tillader	  os	  at	  definere	  en	  praksis	  som	  hegemonisk.”	  (Laclau	  &	  

Mouffe	  2002:	  90).	  

	  

Med	  antagonistiske	  kræfter	  menes	  en	  relation	  mellem	  eksempelvis	  to	  uenige	  

grupperinger,	  hvis	  ønsker	  ikke	  kan	  forliges	  med	  hinanden.	  Den	  ene	  del	  af	  en	  

antagonistisk	  relation	  forhindrer	  den	  anden	  i	  at	  være	  totalt	  sig	  selv	  og	  illustrerer	  

dermed	  sårbarheden	  i	  objektiviteten	  eller	  med	  andre	  ord	  dens	  grænse	  (Laclau	  &	  Mouffe	  

2002:	  78).	  

	  

I	  forhold	  til	  specialets	  analysestrategi	  er	  hegemonibegrebet	  nødvendigt	  at	  forstå,	  

selvom	  det	  ikke	  direkte	  indgår	  i	  operationaliseringen	  af	  denne.	  Det	  skyldes	  den	  

cirkulære	  sammenhæng	  mellem	  dekonstruktionen	  og	  hegemonianalysen,	  som	  

nedenstående	  figur	  illustrerer.	  Hvor	  førstnævntes	  påviser	  kontingente,	  ufuldstændige	  

strukturer	  og	  fremskriver	  logikker,	  som	  en	  diskurs-‐	  eller	  hegemonianalyse	  så	  kan	  

behandle	  nærmere	  (Andersen	  1999:	  101).	  	  Når	  man	  med	  dekonstruktionen	  påviser	  

uafgørbarheden	  i	  en	  struktur,	  er	  hegemonianalysen	  nøglen	  til	  at	  forklare	  subjektet,	  altså	  

afstanden	  mellem	  uafgørbarhed	  og	  beslutning.	  	  
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Ækvivalens	  

Hegemoni	  hænger	  nøje	  sammen	  med	  begrebsparret	  ækvivalens/differens	  og	  forholdet	  

mellem	  disse.	  Begreberne	  ækvivalens	  og	  differens	  kommer	  fra	  den	  strukturelle	  

sprogvidenskab,	  hvor	  man	  arbejder	  med	  paradigmatiske	  og	  syntagmatiske	  relationer.	  

De	  paradigmatiske	  relationer	  er	  mellem	  tegn,	  der	  kan	  udskiftes	  med	  hinanden.	  Et	  

eksempel	  er	  sætningen	  ”jeg	  giver	  en	  øl”,	  hvor	  ”øl”	  kan	  udskiftes	  med	  ”vin”	  eller	  en	  

række	  andre	  tegn,	  som	  derved	  kan	  siges	  at	  have	  en	  paradigmatisk	  relation.	  De	  enkelte	  

tegn	  i	  ”jeg-‐giver-‐en-‐øl”	  indgår	  derimod	  i	  en	  syntagmatisk	  relation.	  Inden	  for	  

diskursteorien	  ser	  man	  eksemplet	  på	  de	  syntagmatiske	  relationer	  i	  projekter,	  der	  

binder	  en	  række	  holdninger	  og	  positioner	  sammen.	  Det	  kaldes	  differentielle	  projekter,	  

mens	  de	  paradigmatiske	  relationer	  ses	  i	  projekter,	  der	  definerer	  sig	  mod	  en	  fælles	  

fjende	  og	  derved	  skaber	  en	  relation	  af	  udskiftelige	  dele.	  Denne	  logik	  kaldes	  ækvivalens	  

(Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  22).	  

	  

Hansen	  taler	  om	  to	  forskellige	  former	  for	  hegemoniske	  projekter,	  hvoraf	  den	  ene	  type	  

er	  præget	  af	  differenslogik,	  og	  den	  anden	  er	  præget	  af	  ækvivalenslogik.	  

Ækvivalenslogikken	  ses	  eksempelvis	  i	  populistiske	  projekter,	  hvor	  sammenkædningen	  

af	  elementerne	  danner	  en	  ækvivalenskæde.	  Ved	  differenslogikken	  fastholdes	  

Analysestrategi	  

Logikker	  

Diskursanalyse	  

Dualiteter	  

Dekonstruktion	  
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elementernes	  særpræg	  (forskelle)	  derimod,	  selvom	  de	  tages	  til	  indtægt	  for	  en	  fælles	  

overordnet	  diskurs.	  Som	  eksempler	  nævner	  Hansen	  socialdemokratiske	  diskurser	  og	  

velfærdsstaten	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  182).	  

	  

Rent	  analysestrategisk	  argumenterer	  Hansen	  for,	  at	  ækvivalens/differens	  og	  de	  tomme	  

udtryk	  udelukkende	  benyttes	  til	  såkaldte	  politiserede	  situationer,	  hvor	  en	  politisk	  kamp	  

mellem	  stridende	  parter	  udkæmpes	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  183).	  

	  

Andersen	  kalder	  ækvivalenslogikken	  for	  ”en	  simplificering	  af	  det	  politiske	  rum”,	  som	  

mindsker	  antallet	  af	  subjektpositioner,	  fordi	  flere	  og	  flere	  elementer	  indgår	  i	  en	  bestemt	  

kæde	  af	  værdier,	  og	  der	  derfor	  er	  færre	  individuelle	  positioner	  i	  eksempelvis	  en	  politisk	  

debat.	  Omvendt	  forholder	  det	  sig	  med	  differenslogikken,	  hvor	  det	  politiske	  felt	  

kompliceres,	  og	  der	  derfor	  opstår	  flere	  subjektpositioner	  (Andersen	  1999:	  99).	  

	  

Ifølge	  Laclau	  må	  to	  ækvivalente	  termer	  nødvendigvis	  være	  forskellige,	  for	  ellers	  ville	  de	  

blot	  udgøre	  en	  simpel,	  fælles	  identitet	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  82).	  

	  

I	  forhold	  til	  specialets	  analysestrategiske	  blik	  vil	  ækvivalens	  være	  et	  afgørende	  begreb,	  

som	  vil	  blive	  konditioneret	  i	  et	  senere	  afsnit.	  

Subjektet	  

Et	  vigtigt	  element	  i	  forståelsen	  af	  diskursteorien	  er	  Laclaus	  opfattelse	  af	  subjektet.	  I	  

”Hegemony	  and	  Socialist	  Strategy”	  afviser	  Laclau	  og	  Mouffe	  subjektet	  som	  brugbart	  

begreb	  idet,	  de	  ikke	  opererer	  med	  individer	  uden	  for	  de	  diskursive	  artikulationer	  

(Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  26).	  

	  

Derfor	  taler	  de	  i	  stedet	  om	  subjektpositioner,	  som	  diskurserne	  åbner	  op	  for.	  

(Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  66).	  

	  

Subjektpositioner	  er	  dog	  ikke	  en	  totalt	  fyldestgørende	  kategori,	  idet	  flere	  af	  de	  andre	  

begreber	  i	  diskursteorien,	  såsom	  artikulation	  og	  antagonisme	  indikerer	  en	  aktør,	  der	  

artikulerer”noget”	  at	  identificerer	  sig	  med.	  Derfor	  arbejder	  Laclau	  også	  med	  Lacans	  
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psykoanalytiske	  subjektbegreb,	  som	  ikke	  er	  substantielt	  i	  den	  forstand,	  at	  det	  kan	  ses	  

som	  et	  individ,	  der	  ligger	  uden	  for	  strukturen,	  men	  subjektet	  er	  i	  stedet	  som	  Laclau	  

formulerer	  det	  ”afstanden	  mellem	  strukturens	  uafgørbarhed	  og	  beslutningen”	  	  

(Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  155).	  

	  

Når	  Laclau	  taler	  om	  beslutningen	  som	  et	  galskabens	  moment,	  der	  indfinder	  sig	  uden	  

nogen	  rationel	  baggrund	  eller	  universel	  regel,	  taler	  han	  altså	  om	  fremkomsten	  af	  et	  

subjekt,	  der	  delvist	  er	  opstået	  gennem	  kontingente	  interventioner.	  I	  forsøget	  på	  at	  

indkredse	  hvordan	  man	  kommer	  fra	  reglens	  universalitet	  til	  beslutningens	  singularitet,	  

konkluder	  Laclau,	  at	  det	  tætteste	  man	  kommer	  på	  svaret,	  er	  en	  begrænsning	  gennem	  

kontekst.	  Og	  netop	  kontingens	  og	  afstanden	  mellem	  uafklarethed	  og	  beslutning	  er	  en	  

essentiel	  komponent	  i	  dekonstruktionen,	  som	  Laclau	  selv	  definerer	  som	  følger:	  

”Dekonstruktion	  er	  primært	  en	  politisk	  logik	  i	  den	  betydning,	  at	  den	  viser	  strukturel	  

uafgørbarhed	  på	  stadigt	  større	  områder	  af	  det	  sociale.	  Herigennem	  udvider	  den	  også	  det	  

område,	  hvori	  forskellige	  former	  for	  politisk	  instituering	  virker”	  mener	  Laclau,	  der	  kalder	  

dekonstruktionens	  centrale	  tema	  for	  den	  politisk-‐diskursive	  produktion	  af	  samfundet	  

(Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  160).	  

	  

Hansen	  taler	  også	  om	  subjektet	  som	  det,	  der	  så	  at	  sige	  lukker	  det	  hul	  i	  strukturen,	  som	  

dislokationen	  skaber.	  Der	  skal	  der	  så	  igen	  skelnes	  mellem	  subjektet	  og	  de	  

subjektpositioner,	  som	  kan	  iagttages	  i	  diskursen.	  Subjektet	  kan	  iagttages,	  når	  man	  har	  

analyseret	  overgangen	  fra	  dislokation	  til	  sedimentering	  (Esmark	  et	  al	  2005;	  181).	  

	  

Netop	  fordi	  dekonstruktionens	  centrale	  tema	  er	  den	  politisk-‐diksursive	  produktion	  af	  

samfundet,	  har	  den	  som	  analysestrategi	  et	  vist	  potentiale	  i	  forhold	  til	  specialets	  

empiriske	  materiale.	  PET’s	  kommunikation	  om	  sin	  egen	  rolle	  i	  et	  demokratisk	  samfund,	  

kan	  nemlig	  siges	  at	  have	  en	  stor	  indflydelse	  på	  de	  sociale	  relationer	  –	  eksempelvis	  i	  

måden	  vi	  forholder	  os	  til	  frygten	  for	  terrorangreb.	  	  
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Dislokation	  

I	  forbindelse	  med	  de	  diskursive	  kampe	  om	  at	  opnå	  hegemoni	  er	  det	  nødvendigt	  at	  se	  

nærmere	  på	  de	  to	  tæt	  forbundne	  begreber	  dislokation	  og	  sedimentering.	  Sidstnævnte	  

beskriver	  en	  periode,	  hvor	  der	  kan	  siges	  at	  herske	  en	  vis	  grad	  af	  strukturel	  orden	  og	  

stabilitet.	  Når	  noget	  nyt	  og	  uventet	  forekommer,	  bliver	  strukturen	  rystet,	  og	  der	  opstår	  

en	  dislokation,	  som	  åbner	  muligheden	  for,	  at	  nye	  politiske	  projekter	  kan	  tilskrive	  

mening	  i	  en	  hegemonisk	  kamp.	  Inden	  for	  den	  diskursanalytiske	  gren	  af	  Laclaus	  

diskursteori	  er	  fastsættelsen	  af	  en	  dislokation	  lig	  med	  det	  ”tidslige	  nulpunkt”	  for	  

analysen	  (Esmark	  et	  al	  2005;	  184).	  

	  

Dislokationen	  kan	  være	  medvirkende	  til	  at	  tømme	  eksempelvis	  et	  begreb	  for	  mening	  og	  

derved	  skabe	  den	  tidligere	  nævnte	  tomme	  betegner.	  Det,	  at	  skabe	  en	  ny	  mening	  for	  den	  

nu	  tomme	  betegner	  gennem	  en	  artikulationsproces,	  kan	  være	  en	  del	  af	  en	  

identifikationsproces	  i	  eksempelvis	  skabelsen	  af	  en	  ny	  politisk	  bevægelse	  (Esmark	  et	  al	  

2005:	  181-‐182).	  

	  

Allan	  Dreyer	  Hansen	  fremhæver	  Stavrakakis	  kortlægning	  af	  fremkomsten	  af	  en	  ny	  

miljødiskurs	  som	  et	  godt	  eksempel,	  hvor	  indtil	  flere	  dislokationer	  tilsammen	  

muliggjorde	  fremkomsten	  af	  den	  nye	  grønne	  ideologi,	  der	  kædede	  en	  række	  

venstrefløjstanker	  sammen	  under	  den	  nye	  politiske	  identitet.	  Som	  eksempler	  på	  tomme	  

betegnere	  fremhæver	  han	  begrebet	  ”retfærdighed”,	  som	  i	  den	  nordirske	  konflikt	  blev	  

brugt	  af	  begge	  de	  stridende	  parter,	  og	  dermed	  må	  karakteriseres	  som	  tomt.	  	  

	  

Laclau	  har	  også	  flittigt	  benyttet	  den	  argentinske	  eksil-‐leder	  Perón	  som	  eksempel	  på,	  at	  

en	  person	  også	  kan	  fungere	  som	  tom	  betegner,	  idet	  hans	  begrænsede	  ytringer	  gjorde	  

det	  muligt	  for	  en	  række	  forskellige	  fløje	  at	  forbinde	  ham	  med	  deres	  ønsker	  (Esmark	  et	  

al	  2005:	  186-‐190).	  	  

Dekonstruktionen	  

Som	  tidligere	  nævnt	  er	  der	  ud	  over	  diskursanalyse	  eller	  hegemonianalyse	  også	  et	  andet	  

vigtigt	  analysestrategisk	  spor	  i	  Laclaus	  arbejde,	  nemlig	  dekonstruktionen.	  Fokus	  på	  

dekonstruktionen	  kommer	  i	  det,	  man	  kan	  kalde	  Laclau	  og	  Mouffes	  anden	  fase,	  hvor	  de	  
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formulerer	  deres	  politiske	  version	  af	  den	  filosofiske	  antifunderings-‐strømning,	  der	  også	  

inkluderer	  Rortys	  pragmatisme	  og	  Derridas	  dekonstruktion,	  som	  begge	  vil	  blive	  berørt	  i	  

det	  følgende.	  Ifølge	  Laclau	  og	  Mouffe	  har	  antifunderingen,	  altså	  at	  der	  ikke	  er	  nogle	  

objektive	  eller	  dybereliggende	  sandheder,	  en	  stor	  betydning	  for	  vores	  forståelse	  af	  

politiske	  processer,	  der	  ikke	  længere	  er	  vejen	  til	  et	  endeligt	  mål:	  ”Reguleret	  galskab	  er	  

den	  højeste	  form	  for	  rationalitet,	  et	  samfund	  kan	  opnå.”	  	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  22-‐23).	  	  	  

	  

Et	  forsøg	  på	  at	  kredse	  sig	  ind	  på	  hvad	  en	  Laclau-‐inspireret	  dekonstruktion	  indebærer,	  

må	  netop	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  franske	  filosof	  Jacques	  Derrida,	  fra	  hvem	  Laclau	  har	  

hentet	  begrebet.	  I	  analysestrategisk	  øjemed	  er	  det	  samtidig	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  

begrebets	  indbyggede	  paradoks	  for	  øje,	  da	  Derrida	  selv	  afviste	  at	  kalde	  dekonstruktion	  

for	  en	  analyse,	  idet	  det	  indebærer	  en	  forsimpling	  (Andersen	  1999:	  99).	  

	  

Adam	  Diderichsen	  fremhæver	  det	  faktum,	  at	  selve	  forestillingen	  om	  metode	  som	  en	  vej	  

til	  sandhed	  egentlig	  er	  i	  modstrid	  med	  dekonstruktivismen,	  men	  argumenterer	  i	  stedet	  

for	  dekonstruktionens	  frugtbarhed	  som	  analysestrategisk	  metodologi	  (Esmark	  et	  al	  

2005:	  128).	  

	  

Dekonstruktion	  betyder	  at	  rive	  noget	  ned,	  og	  Derrida	  er	  oprindeligt	  inspireret	  af	  

Edmund	  Husserl	  og	  Martin	  Heideggers	  arbejde	  med	  netop	  af	  dekonstruere	  

videnskabens	  betydning	  for	  det	  moderne	  menneskes	  verdensbillede.	  Særligt	  

interessant	  for	  Derrida	  var	  Husserls	  tanker	  om	  idealitet,	  som	  han	  brugte	  til	  at	  

undersøge	  paradokser	  i	  tegnets	  betydning	  i	  sprogbrug.	  Diderichsen	  benytter	  eksemplet	  

med	  en	  underskrift,	  der	  på	  den	  ene	  side	  er	  er	  unik,	  men	  omvendt	  også	  kan	  gentages	  

mange	  gange	  i	  en	  lang	  række	  situationer	  med	  samme	  betydning	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  

131).	  	  

	  

I	  forbindelse	  med	  sin	  kritik	  af	  den	  såkaldte	  vestlige	  nærværsmetafysik	  lancerer	  Derrida	  

begrebet	  différance,	  som	  er	  inspireret	  af	  Saussures	  tanke	  om,	  at	  et	  sprogligt	  elements	  

værdi	  ligger	  i	  de	  forskelle,	  der	  adskiller	  elementet	  fra	  andre	  elementer.	  Et	  af	  de	  særlige	  

kendetegn	  ved	  Derrida	  er	  hans	  fokus	  på	  det	  skriftlige,	  hvilket	  illustreres	  af	  selve	  ordet	  

différance,	  da	  det	  er	  stavet	  anderledes	  end	  det	  franske	  ord	  for	  forskel	  différence,	  men	  



	  Side	  30	  af	  78	  

udtales	  på	  samme	  måde,	  og	  derfor	  kun	  har	  en	  funktion	  på	  skrift.	  Ifølge	  Diderichsen	  er	  

dekonstruktionens	  opgave	  at	  fremskrive	  ”de	  spor	  af	  différancens	  andet,	  der	  gives	  inden	  

for	  en	  bestemt	  tekst	  eller	  meningshorisont.”	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  140).	  	  

Derridas	  metodologi	  

I	  Diderichsens	  udvikling	  af	  Derrida	  som	  analysestrategisk	  metodologi	  foreslår	  han	  en	  

læsning	  af	  den	  pågældende	  tekst	  med	  fokus	  på	  de	  modsætningspar,	  der	  strukturer	  

teksten.	  Han	  nævner	  fornuft/ufornuft	  og	  godt/ondt	  som	  eksempler	  på	  modsætningspar,	  

der	  fungerer	  som	  centrismer,	  der	  har	  præget	  vestlig	  tænkning	  –	  i	  særdeleshed	  gennem	  

en	  højere	  valorisering	  af	  den	  ene	  af	  de	  to	  modsætninger.	  ”Den	  dekonstruktive	  læsemåde	  

kan	  derfor	  mere	  forstås	  som	  en	  anti-centrisk	  læsning,	  der	  fokuserer	  på	  de	  elementer	  i	  en	  

tekst,	  som	  ikke	  lader	  sig	  indordne	  under	  det	  metafysiske	  hierarki,	  der	  traditionelt	  har	  

bestemt	  den	  vestlige	  tænkemåde.”	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  141).	  	  Formålet	  med	  den	  

dekonstruktive	  analyse	  er	  derfor	  at	  dekonstruere,	  hvad	  han	  kalder	  de	  ”centrerede	  

værdihierarkier.”	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  141-‐142).	  

	  

Diderichsen	  taler	  om	  tre	  skridt	  i	  den	  dekonstruktive	  læsning,	  hvor	  det	  første	  skridt	  

består	  i	  at	  finde	  frem	  til	  ovennævnte	  begrebspar	  for	  derefter	  at	  vende	  

værdihierarkierne	  på	  hovedet	  og	  finde	  frem	  til	  det,	  teksten	  fortrænger.	  Det	  gøres	  ved	  at	  

fokusere	  på	  de	  steder	  i	  teksten,	  der	  er	  uklare	  eller	  selvmodsigende:	  ”Dekonstruktionen	  

fokuserer	  på	  de	  steder	  i	  en	  tekst,	  der	  viser,	  at	  teksten	  ikke	  formår	  at	  gribe	  alt	  inden	  for	  sin	  

meningshorisont	  –	  der	  gives	  altid	  et	  mere,	  der	  ikke	  lader	  sig	  indpasse	  under	  de	  velordnede	  

metafysiske	  oppositionspar,	  der	  strukturer	  tekstens	  funktionsmåde.”	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  

141).	  	  	  

	  

At	  dette	  første	  skridt	  ikke	  i	  sig	  selv	  er	  tilstrækkeligt,	  illustrerer	  Diderichsen	  ved	  at	  

fremhæve	  Foucaults	  berømte	  værk	  om	  Galskabens	  Historie,	  som	  Derrida	  finder	  

problematisk,	  fordi	  han	  ved	  blot	  at	  vende	  om	  på	  forskellen	  fornuft/galskab	  bliver	  offer	  

for	  den	  tankegang,	  man	  gennem	  dekonstruktionen	  søger	  at	  komme	  væk	  fra,	  blot	  med	  

omvendt	  fortegn.	  	  

	  

Derfor	  er	  det	  nødvendigt	  med,	  det	  Derrida	  kalder	  en	  ”generalisering”	  af	  den	  
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nedvurderede	  del	  af	  forskellen	  for	  derigennem	  at	  vise,	  hvordan	  det	  begreb	  overhovedet	  

gør	  det	  muligt	  at	  tale	  om	  den	  anden	  side	  af	  forskellen.	  Tredje	  og	  sidste	  skridt	  	  i	  

dekonstruktionen	  består	  i	  at	  indskrive	  begrebet	  i	  teksten	  for	  at	  vise	  en	  diskrepans	  

mellem	  en	  teksts	  tematiske	  og	  tekstuelle	  plan	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  144-‐145).	  	  	  

	  

Oprindeligt	  har	  Derridas	  dekonstruktion	  være	  benyttet	  flittigst	  inden	  for	  

litteraturkritik,	  som	  det	  har	  været	  tilfældet	  hos	  den	  amerikanske	  Yale-‐skole,	  men	  siden	  

har	  den	  vundet	  indpas	  inden	  for	  både	  humaniora	  og	  samfundsvidenskab,	  hvor	  Derrida	  

selv	  eksempelvis	  har	  arbejdet	  med	  en	  dekonstruktion	  af	  det	  ideologiske	  grundlag	  for	  

nyere	  amerikansk	  udenrigspolitik	  (Esmark	  et	  al	  2005:	  146).	  	  	  

	  

Dekonstruktionen	  hos	  Laclau	  

Andersen	  betegner	  dekonstruktionen	  som	  arbejdet	  med	  at	  vise,	  hvordan	  diverse	  

forskelle	  er	  kontingente	  og	  i	  særlig	  grad	  at	  påvise	  de	  mekanismer,	  der	  ligger	  til	  grund	  

for	  forskelssætningen.	  Som	  nævnt	  ovenfor,	  handler	  det	  om	  at	  vende	  hierarkiet	  i	  

forskelssætningen	  om.	  Disse	  mekanismer	  kalder	  Laclau	  for	  logikker,	  og	  han	  har	  udpeget	  

en	  række	  logikker,	  der	  er	  særligt	  interessante	  i	  dekonstruktionsmæssigt	  øjemed.	  

Signifikationslogikken	  handler	  om	  det	  grundlæggende	  element	  i	  dekonstruktionen,	  altså	  

at	  vende	  op	  på	  det	  konventionelle	  forhold	  mellem	  betegner	  og	  betegnede.	  Andersen	  

kalder	  logikkerne	  for	  ”ledetråde	  eller	  omdrejningspunkter	  for	  diskursanalyser”	  

(Andersen	  1999:	  102).	  	  Her	  argumenterer	  han	  altså	  for	  det	  cirkulære	  forhold	  mellem	  

dekonstruktionen	  og	  diskursanalysen.	  Med	  dekonstruktionen	  kan	  man	  altså	  analysere	  

sig	  frem	  til	  logikker,	  som	  kan	  inddrages	  i	  videre	  diskursanalyse,	  ligesom	  at	  

diskursanalysernes	  påvisning	  af	  hegemoni	  også	  er	  en	  nødvendighed	  for	  

dekonstruktionen	  (Andersen	  1999:	  102).	  	  	  

	  

Andre	  logikker,	  som	  Laclau	  har	  arbejdet	  sig	  frem	  til	  ved	  hjælp	  af	  dekonstruktion	  af	  

vigtige	  begrebspar,	  er	  eksempelvis	  repræsentationslogikken,	  hvor	  udgangspunktet	  er	  

den	  demokratiteoretiske	  problematik	  om	  repræsentation	  i	  samfundet.	  I	  essayet	  ”Power	  

and	  Representation”	  fra	  1993	  giver	  Laclau	  sig	  i	  kast	  med	  at	  nedbryde	  netop	  dualiteten	  

repræsentant/repræsenteret,	  hvor	  den	  traditionelle	  forestilling	  går	  på,	  at	  den	  

repræsenterede	  udgør	  den	  højere	  valoriserede	  del	  af	  forskellen.	  Man	  forestiller	  sig	  den	  
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”perfekte”	  repræsentation	  som	  en	  gennemsigtig	  og	  direkte	  overførsel	  af	  den	  

repræsenteredes	  ønsker.	  Denne	  simplificerede	  forestilling	  holder	  dog	  sjældent	  vand	  

ifølge	  Laclau	  netop	  på	  grund	  af	  repræsentationens	  logik:	  ”For	  from	  neither	  this	  side	  of	  

the	  representative	  nor	  that	  of	  the	  represented	  do	  the	  conditions	  of	  a	  perfect	  

representation	  obtain	  –	  and	  this	  is	  a	  result	  not	  of	  what	  is	  empirically	  attainable	  but	  

because	  of	  the	  very	  logic	  inherent	  in	  the	  process	  of	  representation.”	  (Poster	  1993:	  290).	  

	  

Laclau	  benytter	  et	  eksempel	  med	  en	  repræsentant	  for	  en	  gruppe	  landmænd,	  der	  skal	  

varetage	  deres	  interesse	  i	  at	  fastholde	  prisen	  på	  diverse	  landbrugsvarer.	  Alene	  fordi	  

repræsentanten	  for	  at	  varetage	  interessen	  må	  indgå	  i	  et	  landspolitisk	  spil	  af	  

forhandlinger,	  hvor	  en	  række	  andre	  hensyn,	  holdninger,	  artikulationer	  og	  beslutninger	  

uomtvisteligt	  er	  nødvendige,	  er	  der	  ikke	  længere	  tale	  om	  en	  transparent	  overførsel	  af	  de	  

repræsenteredes	  interesse.	  Repræsentanten	  må	  indskrive	  interessen	  i	  en	  helt	  anden	  

virkelighed	  end	  der,	  hvor	  den	  er	  opstået,	  og	  dermed	  mener	  Laclau,	  at	  de	  

repræsenterede	  også	  tilskrives	  en	  ny	  identitet.	  	  	  

	  

Laclau	  kritiserer	  den	  klassiske	  kritik	  af	  det	  repræsentative	  demokrati,	  hvor	  det	  

problematiske	  består	  i,	  at	  de	  repræsenteredes	  vilje	  ignoreres	  (selvom	  han	  anerkender,	  

at	  det	  til	  tider	  er	  tilfældet),	  men	  peger	  som	  nævnt	  på	  selve	  det	  behov	  for	  at	  fylde	  hullet	  i	  

det	  repræsenteredes	  identitet	  som	  det	  problematiske	  (Poster	  et	  al	  1993:	  291).	  

	  

En	  lignende	  læsning	  har	  han	  foretaget	  i	  forhold	  til	  tolerancens	  logik,	  hvor	  Laclau	  

gennem	  en	  dekonstruktion	  af	  tolerance/intolerance	  viser,	  hvordan	  intolerance	  både	  er	  

muligheden	  og	  umuligheden	  for	  tolerance.	  	  I	  arbejdet	  med	  Magtens	  logik,	  der	  omhandler	  

forskellen	  magt/frigørelse,	  forsøger	  Laclau	  gennem	  dekonstruktionen	  at	  vise,	  hvordan	  

det	  ikke	  er	  muligt	  at	  have	  et	  samfund	  frit	  for	  magt	  (Andersen	  1999:	  104).	  	  Her	  gør	  han	  

op	  med	  det	  klassiske	  ideal	  om	  menneskelig	  emancipation,	  hvor	  et	  samfund	  uden	  

magtrelationer	  betragtes	  som	  frit:	  

	  

”Hvis	  jeg	  tager	  en	  beslutning	  inden	  for	  et	  uafgørbart	  terræn,	  udøver	  jeg	  en	  magt,	  som	  

imidlertid	  er	  selve	  mulighedsbetingelsen	  for	  min	  frihed.	  Denne	  magt	  forudsætter	  –	  som	  al	  

magt	  –	  undertrykkelse	  af	  muligheder,	  som	  ikke	  realiseres.	  Denne	  undertrykkelse	  er	  på	  
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samme	  tid	  udøvelsen	  af	  min	  magt	  og	  udøvelsen	  af	  min	  frihed.	  Det	  betyder,	  at	  et	  

fuldkomment	  frit	  samfund	  –	  hvorfra	  magt	  er	  elimineret	  –	  og	  et	  fuldkomment	  ufrit	  

samfund	  er	  ækvivalente	  størrelser.”	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  153).	  

	  

Laclau	  påpeger,	  at	  selv	  det	  allermest	  demokratiske	  samfund	  i	  et	  eller	  andet	  omfang	  vil	  

kunne	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  magtrelationer	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  153).	  

	  

Laclau	  taler	  om	  to	  afgørende	  dimensioner	  af	  dekonstruktionen,	  

uafgørbarhed/beslutning.	  Ovenstående	  beskrivelser	  af	  Laclaus	  dekonstruktion	  af	  

repræsentationslogikken	  og	  magtens	  logik	  illustrerer	  netop	  uafgørbarheden	  –	  

forholdene	  mellem	  henholdsvis	  repræsentant/repræsenteret	  og	  magt/frihed	  er	  uklare,	  

og	  det	  Laclau	  kalder	  uafgørbarheden	  skaber	  kontingens,	  som	  i	  eksemplet	  med	  

landbrugsrepræsentanten,	  der	  må	  føje	  nyt	  til	  de	  repræsenteredes	  identitet.	  De	  

beslutninger,	  der	  må	  træffes	  inden	  for	  en	  sådan	  uafgørbar	  struktur,	  kan	  ikke	  være	  

resultatet	  af	  en	  universel	  regel,	  mener	  Laclau	  og	  refererer	  til	  Kierkegaards	  udsagn	  om	  

”beslutningens	  moment	  som	  galskabens	  moment”(Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  154).	  

Laclaus	  dekonstruktion	  vs.	  Rortys	  pragmatisme	  

I	  ”Det	  Radikale	  Demokrati”	  	  gør	  Laclau	  meget	  ud	  af	  at	  skrive	  sin	  dekonstruktion	  op	  imod	  

den	  amerikanske	  filosof	  Richard	  Rortys	  pragmatisme.	  Rortys	  pragmatisme	  handler	  i	  

korte	  træk	  om,	  at	  der	  ikke	  findes	  universelle	  sandheder,	  og	  at	  eksempelvis	  

videnskabelige	  metoder	  skal	  ses	  som	  kontingente,	  sproglige	  konstruktioner.	  	  

	  

Selvom	  der	  er	  en	  række	  overlap	  mellem	  dette	  syn	  og	  Laclaus	  poststrukturalistiske	  

tanker	  om	  diskursiv-‐hegemoniske	  konstruktioner,	  så	  kritiserer	  Laclau	  alligevel	  Rortys	  

pragmatisme.	  De	  er	  enige	  så	  langt,	  at	  de	  ser	  den	  intellektuelle	  eller	  filosofiske	  

historieskrivning	  som	  konstruktioner,	  og	  det	  som	  Rorty	  kalder	  pragmatiske	  

genbeskrivelser,	  som	  kan	  dekonstrueres	  for	  at	  fremvise	  den	  skjulte	  pragmatiske	  

strategi.	  Der,	  hvor	  Laclau	  opponerer,	  er	  når	  Rorty	  forestiller	  sig,	  at	  den	  pragmatiske	  

erkendelse	  vil	  føre	  til	  et	  mere	  fredeligt	  samfund,	  fordi	  eksempelvis	  revolutionære	  

bevægelser	  eller	  totalitære	  regimer	  har	  baseret	  sig	  på	  ”funderingsbaserede	  diskurser”	  

(Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  163).	  	  
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Det	  ser	  Laclau,	  som	  et	  forfejlet	  forsøg	  på	  at	  kombinere	  pragmatismen	  og	  liberalismen,	  

idet	  sidstnævnte	  også	  kan	  dekonstrueres.	  Laclau	  finder	  Rortys	  slutning	  om,	  at	  

pragmatismen	  vil	  føre	  til	  en	  antagonisme-‐fri	  liberalisme	  forfejlet,	  da	  en	  konstatering	  af	  

eksempelvis	  en	  politisk	  målsætnings	  pragmatiske	  rødder	  ikke	  er	  nok	  til	  at	  diskvalificere	  

den	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  166).	  

	  

Laclau	  betragter	  dog	  selve	  pragmatismen	  som	  –	  ligesom	  dekonstruktionen	  –	  at	  være	  

særdeles	  relevante	  for	  forståelsen	  af	  moderne	  politik,	  hvor	  klassisk	  politisk	  teori	  ikke	  

længere	  er	  brugbar,	  fordi	  den	  ikke	  levnede	  plads	  til	  undersøgelse	  af	  nutidens	  samfund,	  

som	  ifølge	  Laclau	  er	  kendetegnet	  ved	  social	  fragmentering	  og	  en	  mindre	  grad	  af	  

strukturel	  sedimentering.	  	  Tidligere	  har	  den	  politiske	  teori	  undveget	  eller	  ligefrem	  

elimineret	  spørgsmålet	  om	  strategisk	  tænkning,	  som	  ifølge	  Laclaus	  definition	  af	  politik	  

er	  afgørende.	  Han	  kalder	  politik	  for	  ”en	  type	  af	  praksis,	  som	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  

sociale	  strukturer	  og	  institutioners	  mening,	  og	  gør	  dem	  afhængige	  af	  kontingente	  

strategiske	  træk	  og	  bevægelser.”	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  163-‐171).	  

Analysestrategiske	  perspektiver	  

Specialet	  tager	  som	  beskrevet	  indledningsvis	  sit	  analysestrategiske	  afsæt	  hos	  

argentineren	  Ernesto	  Laclau	  og	  hans	  arbejde	  med	  diskursteorien	  i	  almindelighed	  og	  den	  

cirkulære	  relation	  mellem	  diskursanalysen	  og	  dekonstruktionen	  i	  særdeleshed.	  	  

	  

I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  jeg	  begrunde	  valget	  af	  analysestrategi	  for	  dernæst	  at	  redegøre	  

for	  de	  centrale	  teoretiske	  begreber	  og	  specialets	  operationalisering	  og	  konditionering	  af	  

disse.	  	  

	  

Som	  teoretiker	  har	  Laclau	  gennemgået	  en	  markant	  udvikling	  fra	  den	  marxistiske	  og	  

Gramsci-‐inspirerede	  periode,	  hvor	  han	  arbejdede	  med	  forholdet	  mellem	  politik	  og	  stat	  

til	  rekonstruktionen	  af	  Foucaults	  diskursanalyse	  sammen	  med	  Chantal	  Mouffe,	  sammen	  

med	  hvem	  han	  i	  1986	  udgav	  hovedværket	  ”Hegemony	  and	  Socialist	  Strategy.”	  Her	  

reetablerer	  de	  diskursteorien	  som	  politisk	  teori	  gennem	  fokus	  på	  hegemoni-‐begrebet	  

(Andersen	  1999:	  87).	  Sidenhen	  har	  Laclau	  sideløbende	  med	  en	  videreudvikling	  af	  
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diskursanalysen	  i	  stigende	  grad	  arbejdet	  med	  begrebet	  dekonstruktion	  –	  et	  begreb	  som	  

han	  har	  fra	  Derrida.	  I	  løbet	  af	  90’erne	  gik	  Laclau	  også	  væk	  fra	  den	  konsekvente	  

diskussion	  med	  marxismen	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  16).	  Gennemgående	  for	  Laclau	  og	  

Mouffes	  arbejde	  er	  deres	  opfattelse	  af	  politik	  som	  en	  logik	  alle	  sociale	  forhold	  er	  baseret	  

på.	  	  

	  

Jensen	  &	  Hansen	  taler	  om	  tre	  faser	  i	  Laclau	  og	  Mouffes	  arbejde:	  Den	  første	  fase,	  som	  var	  

præget	  af	  Gramsci-‐inspireret	  marxisme.	  Den	  anden	  fase,	  som	  kan	  karakteriseres	  som	  

postmarxistisk,	  og	  hvor	  diskursteorien	  med	  inspiration	  fra	  Foucault	  introduceres.	  I	  den	  

tredje	  fase	  får	  Derridas	  dekonstruktion	  en	  mere	  fremtrædende	  rolle	  ligesom	  også	  

subjekt-‐begrebet	  får	  en	  stor	  betydning.	  Omkring	  dette	  tidspunkt	  skilles	  vejene	  også	  for	  

Laclau	  og	  Mouffe.	  Her	  har	  Laclau	  fokuseret	  på	  det	  politisk	  teoretiske,	  mens	  Mouffes	  

fokus	  har	  været	  på	  det	  normativt	  politisk	  filosofiske	  og	  projektet	  om	  et	  pluralt	  radikalt	  

demokrati	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  30).	  

Qua	  sit	  teoretiske	  fokus	  er	  det	  derfor	  Laclau,	  der	  primært	  vil	  blive	  refereret	  til	  i	  

specialet,	  selvom	  mange	  af	  begreberne	  har	  dem	  begge	  som	  faddere.	  	  

	  

Analysestrategisk	  kan	  man	  som	  tidligere	  nævnt,	  groft	  optegnet,	  tale	  om	  to	  spor	  i	  Laclaus	  

diskursteori:	  Diskursanalysen	  og	  dekonstruktionen.	  Hvor	  diskursanalysen	  undersøger	  

diskursive	  elementers	  relationer,	  så	  er	  dekonstruktionen	  et	  forsøg	  på	  at	  fremskrive	  

forskelles	  kontingens	  (Andersen	  1999:	  100).	  Netop	  kontingens	  er	  et	  nøgleord	  i	  

specialets	  undersøgelse	  af	  PET’s	  kommunikation	  om	  sin	  egen	  rolle,	  fordi	  begrebet	  kan	  

være	  frugtbart	  i	  forhold	  til	  at	  afgøre,	  om	  der	  er	  noget	  paradoksalt	  i	  den	  måde	  PET	  

gennem	  sine	  artikulationer	  valoriserer	  forskellige	  distinktioner.	  Begrebet	  kontingens	  er	  

afgørende	  for	  at	  kunne	  kortlægge	  vejen	  fra	  det	  uafgørbare	  til	  beslutningen	  –	  

eksempelvis	  i	  en	  artikulation	  om	  nødvendigheden	  af	  at	  hemmeligholde	  viden	  fra	  

offentligheden	  for	  at	  bevare	  demokratiet	  eller	  lignende.	  

	  

Andersen	  argumenter	  for,	  at	  dekonstruktion	  ikke	  blot	  kan	  indarbejdes	  i	  	  analysen	  af	  en	  

diskurs,	  men	  i	  stedet	  kan	  indgå	  i	  en	  frugtbar	  komplementær	  relation	  til	  en	  sådan.	  Han	  

kalder	  relationen	  mellem	  de	  for	  cirkulært	  og	  beskriver	  hvordan:	  ”Dekonstruktionen	  

udpeger	  mekanismer	  eller	  logikker,	  hvis	  udfoldelse	  i	  historiens	  diskursive	  kampe	  vi	  så	  kan	  
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studere	  med	  diskursanalyse.	  Diskursanalysen	  kan	  så	  den	  anden	  vej	  levere	  begreber	  og	  

dualiteter	  (tosidige	  forskelle)	  af	  politisk	  central	  betydning	  til	  dekonstruktion	  o.s.v.”	  

(Andersen	  1999:	  101).	  Selv	  formulerer	  Laclau	  sammenhængen	  mellem	  de	  to	  

analysestrategier,	  som	  at	  de	  er	  hinandens	  forudsætninger.	  	  

	  

Dekonstruktionen	  er	  nødvendig	  for	  at	  kunne	  gennemføre	  en	  hegemonianalyse,	  fordi	  

den	  påviser	  en	  strukturel	  uafgørbarhed,	  der	  ellers	  ikke	  ville	  være	  synlig.	  Omvendt	  

kræver	  dekonstruktionen	  også	  en	  forståelse	  af	  hegemoni	  som	  teori	  om	  beslutningen	  

taget	  i	  et	  uafgørbart	  terræn,	  fordi	  der	  simpelthen	  ellers	  ville	  mangle	  en	  teoretisering	  af	  

stykket	  mellem	  det	  uafgørbare	  og	  beslutningen.	  Her	  definerer	  han	  den	  hegemoniske	  

beslutning	  som	  en,	  der	  er	  grundet	  i	  sig	  selv,	  undertrykker	  sin	  egen	  kontingens	  og	  

dermed	  også	  er	  spaltet	  internt	  (Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  162).	  

	  

	  

Begrundelse	  for	  valg	  af	  analysestrategi	  

I	  forhold	  til	  specialets	  formål	  er	  dekonstruktion	  et	  potentielt	  frugtbart	  analysestrategisk	  

begreb	  at	  operere	  med,	  idet	  problemformuleringen	  netop	  tager	  udgangspunkt	  i	  PET’s	  

rolle	  som	  efterretningstjeneste	  i	  et	  demokratisk	  samfund	  tilsyneladende	  rummer	  en	  

konflikt	  eller	  i	  hvert	  fald	  nogle	  spændinger.	  	  

	  

Rent	  analysestrategisk	  vil	  specialet	  derfor	  arbejde	  med	  PET’s	  kommunikation	  om	  sin	  

egen	  rolle	  i	  samfundet	  og	  med	  afsæt	  i	  dekonstruktionen,	  fremskrive	  den	  interne	  

konflikt,	  der	  kan	  siges	  at	  ligge	  i	  de	  modstridende	  distinktioner.	  Skulle	  det	  i	  stedet	  for	  

dekonstruktionen	  have	  været	  diskursanalysen,	  der	  var	  udgangspunktet,	  ville	  det	  være	  

mere	  oplagt	  med	  et	  andet	  udgangspunkt	  end	  spændingen	  mellem	  demokrati	  på	  den	  ene	  

side	  og	  lukkethed	  på	  den	  anden.	  En	  diskurs-‐	  eller	  hegemonianalytisk	  tilgang	  kunne	  

oplagt	  ligge	  i	  forlængelse	  af	  dette	  speciales	  arbejde	  med	  dekonstruktion	  af	  PET’s	  

kommunikation.	  	  	  

	  

Specialets	  mål	  er	  således	  at	  finde	  frem	  til	  de	  begrebspar,	  der	  præger	  organisationen	  

PET’s	  iagttagelser	  af	  sig	  selv	  og	  deres	  egen	  rolle	  i	  samfundet	  og	  valoriseringen	  af	  
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forskellenes	  betegner	  og	  betegnede.	  Dernæst	  vil	  specialets	  analyse	  søge	  at	  fremskrive	  

de	  steder	  i	  kildematerialet,	  hvor	  der	  forekommer	  en	  vis	  grad	  af	  selvmodsigelse	  i	  forhold	  

til	  begrebsparrenes	  valorisering,	  for	  derigennem	  at	  kunne	  vise	  hvilke	  udfordringer,	  der	  

ligger	  for	  en	  efterretningstjeneste	  i	  forsøget	  på	  at	  begrunde	  sig	  selv	  over	  for	  

omverdenen.	  	  

	  

I	  en	  refleksion	  over	  sin	  dekonstruktion	  af	  forskellen	  repræsentant/repræsenteret	  	  

formulerer	  Laclau	  dekonstruktionens	  potentiale	  således:	  ”Dekonstruktion	  gør	  det	  muligt	  

at	  opløse	  denne	  forbindelse	  mellem	  historiske	  og	  logiske	  begrænsninger	  og	  at	  genindskrive	  

de	  tilsyneladende	  afvigende	  tilfælde	  i	  selve	  den	  analyserede	  relations	  logiske	  struktur.”	  

(Laclau	  &	  Mouffe	  2002:	  150-‐151).	  	  	  

	  

I	  forhold	  til	  PET’s	  kommunikation	  som	  genstandsfelt	  kunne	  man	  naturligvis	  også	  

forestille	  sig	  andre	  poststrukturalistiske,	  analysestrategiske	  blikke,	  der	  potentielt	  kunne	  

være	  frugtbare.	  Det	  kunne	  eksempelvis	  være	  Mitchell	  Deans	  Foucault-‐inspirerede	  

governmentality-‐analyse,	  som	  man	  kunne	  forestille	  sig	  ville	  være	  anvendelig	  i	  forhold	  

til,	  hvordan	  og	  igennem	  hvilke	  strategier	  og	  praksisser	  en	  organisation	  som	  PET	  søger	  

at	  udøve	  magt	  og	  styre	  samfundets	  borgere	  eller	  anspore	  til	  selvdisciplinering.	  	  

	  

En	  anden	  indgangsvinkel,	  der	  ligesom	  Dean	  udspringer	  af	  Foucualts	  tanker	  om	  biomagt,	  

kunne	  være	  italienske	  Giorgio	  Agamben,	  der	  med	  sit	  begreb	  om	  undtagelsestilstanden	  er	  

oplagt	  til	  at	  problematisere	  de	  demokratiske	  implikationer	  af	  eksempelvis	  de	  juridiske	  

og	  retssikkerhedsmæssige	  aspekter	  af	  efterretningsvæsenet,	  der	  som	  tidligere	  nævnt	  

har	  været	  genstand	  for	  voldsom	  diskussion	  både	  herhjemme	  og	  i	  udlandet	  gennem	  det	  

seneste	  årti.	  	  

	  

Der	  er	  en	  række	  fællestræk	  for	  de	  poststrukturalistiske	  og	  epistemologiske	  

analysestrategier,	  som	  man	  ud	  over	  de	  nævnte	  teoretikere	  som	  Laclau	  og	  Foucualt	  også	  

eksempelvis	  finder	  hos	  Niklas	  Luhmann	  eller	  Koseleck.	  	  

	  

Fællesnævnerne	  for	  disse	  diskursive	  analysestrategier	  kan	  ifølge	  Andersen	  

sammenfattes	  i	  otte	  forudsætninger.	  Først	  og	  fremmest	  er	  forskellen	  af	  afgørende	  
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betydning,	  idet	  den	  sætter	  rammen	  for	  iagttagelsen.	  Derudover	  er	  et	  vigtigt	  

karakteristika	  som	  tidligere	  nævnt,	  at	  der	  analyseres	  på	  anden	  orden,	  ligesom	  det	  

derfor	  heller	  ikke	  giver	  mening	  at	  strukturere	  sin	  analyse	  ud	  for	  stringente	  og	  

ontologiserende	  metoderegler.	  Analysestrategiernes	  åbenlyse	  kontingens	  medfører	  

dog,	  at	  en	  redegørelse	  for	  til-‐	  og	  fravalg	  er	  af	  afgørende	  betydning.	  Som	  fjerde	  

forudsætning	  nævner	  Andersen	  fire	  punkter	  for	  konditionering	  af	  en	  analysestrategi:	  

valg	  af	  ledeforskel,	  konditionering	  af	  ledeforskel,	  valg	  af	  iagttagelsespunkt	  og	  valg	  af	  en	  

eventuel	  kombinationen	  af	  analysestrategier	  (Andersen	  1999:	  152).	  

	  

Den	  femte	  forudsætning	  drejer	  sig	  om	  betydningen	  af	  den	  overordnede	  ledeforskel,	  der	  

sætter	  rammen	  for	  iagttagelserne.	  Det	  er	  vigtigt,	  da	  det	  giver	  et	  skarpt	  fokus,	  og	  så	  at	  

sige	  hjælper	  analysen	  til	  at	  holde	  sig	  på	  anden	  ordens	  niveau.	  Sjette	  forudsætning	  ligger	  

i	  forlængelse	  af	  den	  femte	  og	  handler	  om	  vigtigheden	  af	  en	  præcis	  konditionering	  af	  den	  

valgte	  ledeforskel,	  da	  det	  giver	  analysen	  en	  højere	  grad	  af	  ”følsomhed”	  over	  for	  

empirien	  og	  en	  bedre	  mulighed	  for	  empirisk	  kritik.	  Syvende	  punkt	  handler	  om	  valg	  af	  et	  

iagttagelspunkt,	  der	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  det	  analytiske	  blik.	  Slutteligt	  nævner	  

Andersen	  det	  ottende	  punkt,	  som	  omhandler	  kombinationen	  af	  analysestrategierne.	  

	  

Som	  jeg	  ovenfor	  nævner	  og	  i	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  præcisere,	  så	  må	  man	  skelne	  mellem	  

to	  analysestrategiske	  spor	  hos	  Laclau.	  Hvor	  hegemonianalysen	  ligger	  forholdsvis	  tæt	  op	  

af	  Kosellecks	  begrebshistorie	  qua	  fokuseringen	  på	  meningens	  flydende	  karakter	  og	  de	  

konstitutive	  politiske	  konsekvenser	  af	  dette,	  lægger	  det	  dekonstruktivistiske	  blik	  sig	  

tættere	  op	  ad	  Luhmanns	  formanalyse	  (Andersen	  1999:	  172).	  

Operationalisering	  og	  konditionering	  

Eftersom	  Laclaus	  diskursteoretiske	  arbejde	  netop	  er	  af	  teoretisk	  karakter,	  er	  det	  

nødvendigt	  med	  en	  konditionering	  og	  operationalisering	  af	  de	  centrale	  begreber	  for	  at	  

kunne	  anvende	  dem	  i	  analysestrategisk	  øjemed	  (Andersen	  1999:	  88).	  I	  det	  følgende	  

afsnit	  vil	  jeg	  derfor	  redegøre	  for,	  hvordan	  de	  anvendte	  begreber	  konditioneres	  i	  forhold	  

til	  specialets	  empiriske	  grundlag.	  	  

Udgangspunkt	  vil	  være	  følgende	  fire	  punkter	  for	  konditionering	  af	  en	  analysestrategi:	  

valg	  af	  ledeforskel,	  konditionering	  af	  ledeforskel,	  valg	  af	  iagttagelsespunkt	  og	  valg	  af	  en	  
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eventuel	  kombinationen	  af	  analysestrategier,	  som	  jeg	  har	  udfoldet	  tidligere	  i	  afsnittet	  

(Andersen	  1999:	  152).	  

	  

Analysestrategiens	  overordnede	  ledeforskel	  vil	  jævnfør	  den	  forudgående	  gennemgang	  

af	  dekonstruktion	  som	  poststrukturalistisk	  analysestrategi	  være	  betegner/betegnet.	  

Med	  hensyn	  til	  konditioneringen	  af	  denne	  ledeforskel	  drejer	  det	  sig	  i	  forhold	  til	  

specialets	  empiriske	  materiale	  at	  gennemanalysere	  de	  af	  PET	  udgivne	  tekster	  med	  øje	  

for	  de	  begrebspar,	  der	  optræder	  i	  teksten.	  Helt	  specifikt	  drejer	  det	  sig	  altså	  om	  i	  første	  

omgang	  at	  konstatere,	  hvilke	  begrebspar	  der	  præger	  teksten	  og	  –	  nok	  så	  vigtigt	  –	  at	  

konstatere,	  hvilken	  side	  af	  begrebsparret	  der	  henholdsvis	  betegner	  og	  betegnes,	  og	  

dermed	  tillægges	  størst	  værdi.	  	  	  

	  

Der	  vil	  naturligvis	  optræde	  en	  række	  begrebspar	  i	  sådanne	  tekster,	  hvoraf	  nogle	  vil	  

blive	  behandlet	  grundigere	  end	  andre.	  Specialets	  analysestrategiske	  blik	  har	  de	  

distinktioner	  for	  øje,	  der	  træder	  frem,	  når	  PET	  artikulerer	  sin	  egen	  relation	  til	  

omverdenen,	  og	  derfor	  vil	  der	  i	  analysen	  blive	  lagt	  mest	  væk	  på	  disse.	  

	  

Dette	  skarpe	  fokus	  er	  en	  nødvendig	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  levere	  svar	  på	  specialets	  

forskningsspørgsmål	  og	  undgå	  en	  ustruktureret	  og	  generel	  diskursanalyse	  af	  PET,	  hvis	  

kommunikation	  i	  kraft	  af	  organisationens	  bredde	  virke	  berør	  en	  lang	  række	  områder,	  

og	  derfor	  potentielt	  byder	  sig	  an	  til	  en	  uendeligt	  lang	  række	  af	  analyser.	  	  

	  

Ækvivalens	  vil	  også	  være	  et	  særdeles	  centralt	  begreb	  i	  analyserne	  i	  forhold	  til	  at	  komme	  

nærmere	  et	  bud	  på,	  hvilken	  eller	  hvilke	  logikker	  som	  den	  udpegede	  dualitet	  installerer.	  

Med	  ækvivalens	  i	  denne	  sammenhæng	  menes	  der,	  hvilke	  elementer	  som	  gennem	  PET’s	  

artikulation	  kædes	  sammen	  i	  en	  fælles	  mening	  og	  dermed	  understøtter	  den	  samme	  

logik.	  

	  

Her	  er	  Diderichsens	  tre	  skridt	  til	  en	  Derrida-‐inspireret	  dekonstruktion	  en	  brugbar	  

inspiration,	  idet	  den	  operationaliserer	  den	  dekonstruktive	  tankegang	  i	  en	  grad,	  som	  

Laclau	  med	  sit	  høje	  abstraktionsniveau	  ikke	  har	  specificeret	  eller	  eksemplificeret.	  

Inspireret	  af	  både	  Diderichsens	  anbefalede	  metodologiske	  tilgang	  til	  dekonstruktionen	  



	  Side	  40	  af	  78	  

og	  Andersens	  introduktion	  til	  Laclaus	  dekonstruktion	  som	  analysestrategi	  har	  jeg	  søgt	  

at	  sammensætte	  specialets	  strategi.	  

	  

Opsummeret	  vil	  den	  følgende	  analyse	  altså	  udspille	  sig	  med	  det	  følgende	  for	  øje	  

Identifikation	  af	  begrebspar	  og	  omvending	  af	  forholdet	  mellem	  dem.	  Med	  

betegner/betegnet	  som	  overordnet	  ledeforskel	  og	  tekstens	  værdihierarkiske	  

kategorisering	  af	  begreberne	  som	  parameter	  og	  de	  potentielle	  spændinger	  i	  

efterretningstjenestens	  kommunikation	  om	  sin	  relation	  til	  omverdenen	  som	  

iagttagelsespunkt	  vil	  analysen	  søge	  at	  identificere	  begrebspar	  i	  teksten	  og	  bestemme	  

forholdet	  mellem	  dem.	  	  

	  

Her	  vil	  altså	  være	  tale	  om	  en	  tekstanalytisk	  gennemgang	  af	  kildematerialet	  med	  henblik	  

på	  at	  afgøre,	  hvilke	  begrebspar	  der	  er	  fremtrædende	  i	  PET’s	  kommunikation.	  Helt	  

specifikt	  vil	  det	  foregå	  via	  en	  gennemlæsning	  af	  kildematerialet,	  hvor	  en	  lang	  række	  

eksempler	  vil	  blive	  præsenteret	  i	  analysen	  –	  eksempler,	  der	  vurderes	  til	  samlet	  set	  at	  

dokumentere,	  hvad	  og	  hvorledes	  de	  forskellige	  begrebspar	  kan	  siges	  at	  være	  bærende	  

eller	  styrende	  for	  kildematerialet.	  

	  

Dekonstruktionen	  vil	  samtidig	  forsøge	  på	  at	  ophæve	  forskelssætningen	  i	  begrebsparret,	  

hvilket	  sker	  gennem	  analyse	  af	  de	  steder	  i	  teksten,	  der	  kan	  siges	  at	  være	  

selvmodsigende	  eller	  stritter	  imod	  det	  gennemgående	  forhold	  mellem	  

betegner/betegnet.	  Kildematerialet	  gennemgås	  altså	  med	  blik	  for	  de	  steder,	  hvor	  

meningen	  er	  ustabil.	  Denne	  dekonstruktive	  læsning	  har	  til	  formål	  at	  vise,	  hvordan	  

eventuelle	  etablerede	  begrebspar,	  der	  måske	  traditionelt	  er	  blevet	  tænkt	  som	  klare	  

modsætninger	  til	  hinanden	  med	  den	  ene	  halvdel	  som	  den	  opvurderede	  del,	  kan	  rumme	  

en	  slags	  ”fortrængt	  andet”.	  Den	  nedvurderede	  del	  af	  begrebsparret	  kan	  gennem	  en	  

dekonstruktiv	  læsning	  vise	  sig	  at	  være	  den	  opvurderede	  dels	  mulighedsbetingelse,	  

hvilket	  altså	  kan	  påvises	  ved	  at	  finde	  de	  steder,	  hvor	  teksten	  modsiger	  sig	  selv.	  I	  

Diderichsens	  introduktion	  til	  Derridas	  dekonstruktive	  læsning	  taler	  han	  om	  at	  

”udarbejde	  en	  art	  generaliseret	  udgave	  af	  det	  begreb,	  der	  hidtil	  har	  været	  nedvurderet”.	  

(Esmark	  et	  al	  2005:	  142-‐44).	  	  	  
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Ovenstående	  giver	  mulighed	  for	  et	  forsøg	  på	  at	  konstatere	  en	  særlig	  logik,	  der	  

dominerer	  PET’s	  måde	  at	  kommunikere	  om	  sin	  relation	  til	  omverdenen.	  Med	  logikker	  

forstås	  her	  i	  specialet	  det,	  der	  præger	  de	  analyserede	  artikulationers	  forskelssætning	  og	  

valoriseringerne	  af	  disse.	  Hvilke	  distinktioner	  præger	  efterretningstjenestens	  forsøg	  på	  

at	  begrunde	  og	  problematisere	  sig	  selv?	  

	  

Forsøget	  på	  at	  fremanalysere	  en	  særlig	  logik	  i	  PET’s	  kommunikation	  om	  sin	  relation	  til	  

omverdenen	  er	  med	  andre	  ord	  et	  forsøg	  på	  at	  finde	  den	  betydningsdannende	  

mekanisme,	  som	  PET’s	  forskelssætninger	  kan	  siges	  at	  være	  udtryk	  for	  (Andersen	  1999:	  

101).	  

	  

	  

	  

	  



	  Side	  42	  af	  78	  

Kapitel	  5:	  Introduktion	  til	  PET	  

For	  at	  give	  det	  bedst	  mulige	  grundlag	  for	  en	  analyse	  af	  kildematerialets	  samling	  af	  PET’s	  

eksterne	  kommunikation,	  er	  det	  nødvendigt	  med	  en	  overordnet	  introduktion	  til	  

tjenesten	  og	  dens	  arbejde.	  Følgende	  afsnit	  er	  derfor	  tænkt	  som	  baggrundsviden,	  som	  

har	  til	  formål	  at	  give	  et	  kort	  indtryk	  af	  organisationen	  PET’s	  organisatoriske	  og	  

operationelle	  virkelighed	  for	  derigennem	  at	  give	  en	  bedre	  forståelse	  for	  de	  spændinger,	  

som	  specialets	  analyser	  ønske	  at	  undersøge	  nærmere.	  Afsnittet	  vil	  rumme	  en	  kortfattet	  

historisk	  gennemgang	  af	  PET’s	  udvikling	  samt	  en	  mere	  generel	  introduktion	  til	  

efterretningsarbejde	  med	  eksempler	  fra	  forholdende	  omkring	  PET,	  såsom	  de	  juridiske	  

og	  demokratiske	  tilsyn	  med	  tjenesten.	  

	  

For	  en	  god	  ordens	  skyld	  skal	  det	  noteres,	  at	  jævnfør	  specialets	  videnskabsteoretiske	  og	  

analysestrategiske	  ståsted	  er	  observationerne	  i	  dette	  afsnit	  at	  betragte	  som	  iagttagelser	  

af	  første	  orden	  frem	  for	  analysens	  iagttagelser	  af	  anden	  orden.	  

	  

Kort	  om	  PET	  
Efterretnings-‐	  og	  sikkerhedstjenesten	  Politiets	  Efterretningstjeneste	  (PET)	  blev	  

grundlagt	  i	  1939	  under	  navnet	  Sikkerhedspolitiet	  og	  fik	  sit	  nuværende	  navn	  i	  1952.	  	  

PET	  havde	  pr.	  1.	  september	  2010	  i	  alt	  cirka	  780	  medarbejdere,	  hvoraf	  cirka	  73	  %	  af	  

medarbejderne	  er	  politi-‐ansatte,	  16	  %	  er	  administrative	  medarbejdere,	  og	  11	  %	  er	  civilt	  

ansatte	  (PET	  2013).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  Side	  43	  af	  78	  

	  

Som	  ovenstående	  figur	  fra	  www.pet.dk	  viser,	  er	  PET	  en	  national	  sikkerhedsmyndighed	  

underlagt	  Justitsministeriet	  til	  forskel	  fra	  FE	  (Forsvarets	  Efterretningstjeneste),	  der	  

hører	  under	  Forsvarsministeriet	  og	  er	  Danmarks	  udenrigs-‐	  og	  militære	  

efterretningstjeneste.	  Det	  to	  tjenester	  har	  dog	  et	  tæt	  samarbejde.	  

	  

PET	  udfører	  sit	  operative	  arbejde	  gennem	  en	  række	  centre,	  der	  tager	  sig	  af	  henholdsvis	  

kontraterrorisme,	  national	  sikkerhed	  (det	  vil	  sige	  kontraspionage	  og	  

kontraekstremisme),	  organiseret	  kriminalitet	  og	  så	  en	  tværgående	  enhed	  for	  særlige	  

operationer.	  	  

Under	  den	  kolde	  krig	  

Under	  den	  kolde	  krig	  er	  det	  et	  velkendt	  faktum,	  at	  PET	  fokuserede	  en	  stor	  del	  af	  sine	  

ressourcer	  på	  at	  overvåge	  den	  danske	  venstrefløj	  –	  et	  arbejde,	  der	  er	  grundigt	  beskrevet	  

af	  den	  såkaldte	  PET-‐kommission,	  der	  i	  1999	  blev	  nedsat	  med	  det	  formål	  at	  undersøge	  

PET’s	  arbejde	  i	  forhold	  til	  politiske	  miljøer	  i	  perioden	  1945-‐1998.	  	  Den	  omfangsrige	  

publikation,	  som	  kommissionens	  arbejde	  mundede	  ud	  i,	  kom	  med	  en	  række	  

kritikpunkter	  mod	  PET	  navnlig	  i	  forbindelse	  med	  tjenestens	  ulovlige	  registreringer	  af	  

personer	  fra	  diverse	  politiske	  miljøer,	  noget	  som	  en	  regeringserklæring	  fra	  1968	  ellers	  

havde	  forbudt.	  Trods	  de	  ulovlige	  registreringer	  konkluderede	  kommissionen	  dog	  

overordnet,	  at	  ”PET	  på	  de	  områder,	  som	  Kommissionen	  har	  undersøgt,	  har	  efterlevet	  de	  af	  

regeringen	  og	  Folketinget	  fastsatte	  retningslinjer.	  ”	  (Mariager	  &	  Tamm	  2009:	  102).	  

	  

PET-‐kommissionen	  anslår	  selv	  at	  have	  gennemgået	  omkring	  en	  million	  siders	  

dokumenter	  og	  knap	  13.500	  sager	  fra	  PET’s	  arkiv.	  Trods	  den	  kvantitativt	  omfattende	  

mængde	  data	  havde	  kommissionen	  dog	  ikke	  adgang	  til	  alt,	  ligesom	  PET	  selv	  har	  

screenet	  materialet	  inden	  udlevering	  for	  at	  afklare	  relevansen.	  I	  opsummeringen	  af	  

rapporten	  hedder	  det	  blandt	  andet:	  

	  

”Efterretningsvirksomhed	  er	  i	  sagens	  natur	  hemmelig,	  og	  det	  er	  ikke	  en	  selvfølge,	  at	  der	  

gives	  offentligheden	  indsigt	  i	  hverken	  pågående	  eller	  tidligere	  efterretningsvirksomhed.	  

Over	  for	  ønsket	  om	  åbenhed	  står	  en	  række	  krav	  til	  landets	  sikkerhed,	  samarbejdet	  med	  
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andre	  efterretningstjenester	  og	  personer,	  der	  har	  bistået	  efterretningstjenesten	  under	  klar	  

forudsætning	  om	  anonymitet.	  Dertil	  kommer	  en	  helt	  åbenlys	  interesse	  i,	  at	  der	  ikke	  sker	  en	  

afsløring	  af	  tjenestens	  arbejdsmetoder.	  Hensynet	  til	  PET’s	  fremtidige	  arbejde	  er	  et	  af	  de	  

vilkår,	  som	  denne	  kommission	  har	  arbejdet	  under	  i	  forbindelse	  med	  udarbejdelsen	  af	  

beretningen.”	  (Mariager	  &	  Tamm	  2009:	  12).	  

Fra	  2001	  og	  frem	  

Siden	  angrebene	  på	  New	  York	  og	  Washington	  DC	  i	  september	  2001	  har	  PET	  fokuseret	  

på	  terrorbekæmpelse	  –	  et	  fokus,	  der	  blev	  forstærket	  kraftigt	  efter	  Muhammed-‐krisen	  og	  

de	  efterfølgende	  uroligheder	  rundt	  omkring	  i	  verden,	  der	  medførte	  diverse	  trusler	  mod	  

Danmark	  og	  danske	  mål.	  

	  

Som	  det	  også	  var	  tilfældet	  i	  mange	  andre	  lande,	  betød	  det	  ændrede	  trusselsbillede	  efter	  

11.	  september,	  at	  PET	  gennem	  to	  lovændringer	  fik	  udvidet	  sine	  beføjelser.	  I	  2002	  blev	  

den	  såkaldte	  Antiterrorpakke	  1	  vedtaget,	  hvilket	  indebar	  ændringer	  af	  både	  

retsplejeloven	  og	  straffeloven.	  Det	  indebar	  blandt	  andet	  en	  definition	  af	  terrorisme,	  

mulighed	  for	  at	  straffe	  personer,	  der	  ydede	  økonomisk	  støtte	  til	  terrorformål	  og	  pålagde	  

tele-‐	  og	  internetudbydere	  at	  gemme	  oplysninger	  om	  kunder	  til	  brug	  for	  politiets	  

efterforskning	  (Retsinformation	  2014	  A).	  

	  

Fire	  år	  senere,	  efter	  angrebene	  i	  London,	  trådte	  så	  Antiterrorpakke	  2	  i	  kraft.	  Den	  

indeholdt	  ligeledes	  ændringer	  af	  en	  række	  love	  blandt	  andet	  en	  hævelse	  af	  

strafferammen	  for	  diverse	  terrorhandlinger,	  ligesom	  den	  gav	  øgede	  muligheder	  for	  

udveksling	  af	  oplysninger	  mellem	  PET	  og	  FE	  samt	  gav	  PET	  væsentligt	  bedre	  muligheder	  

for	  at	  indhente	  oplysninger	  fra	  diverse	  offentlige	  forvaltningsmyndigheder	  som	  

uddannelsesinstitutioner,	  sociale	  myndigheder	  etc.	  (Retsinformation	  2014	  B).	  

	  

Begge	  terrorpakker	  medførte	  en	  vis	  debat	  i	  medierne	  om	  retssikkerheden	  og	  

nødvendigheden	  af	  at	  give	  tjenesterne	  udvidede	  beføjelser.	  Debatten,	  i	  kølvandet	  på	  

vedtagelsen	  af	  de	  respektive	  terrorpakker,	  nåede	  dog	  ikke	  nær	  samme	  målestok,	  som	  

den	  der	  har	  fundet	  sted,	  efter	  whistleblower	  Edward	  Snowden	  i	  sommeren	  2012	  

lækkede	  de	  første	  af	  sine	  mange	  dokumenter	  fra	  sin	  tid	  som	  ansat	  i	  den	  amerikanske	  
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efterretningstjeneste	  NSA	  (National	  Security	  Agency).	  Selvom	  dokumenterne	  primært	  

drejede	  sig	  om	  NSA’s	  og	  de	  britiske	  kolleger	  i	  den	  tilsvarende	  tjeneste	  GCHQ’s	  arbejde,	  

kom	  det	  hurtigt	  frem	  i	  danske	  medier,	  at	  Danmark	  tilhører	  den	  såkaldte	  næst-‐inderste	  

kreds	  af	  fortrolige	  lande.	  Hvor	  den	  inderste	  kreds,	  som	  benævnes	  de	  fem	  øjne,	  består	  af	  

de	  engelsktalende	  lande	  USA,	  Storbritannien,	  Canada,	  Australien	  og	  New	  Zealand,	  så	  

består	  den	  næst-‐inderste	  gruppe	  (de	  ni	  øjne)	  yderligere	  af	  Norge,	  Holland,	  Frankrig	  og	  

Danmark	  (Jyllands-‐Posten	  2013	  A).	  

	  

Dette	  antyder	  altså,	  at	  Danmarks	  efterretningsmæssige	  samarbejde	  med	  USA	  er	  

væsentligt	  tættere	  end	  markante	  G8	  lande	  som	  Tyskland,	  Italien	  og	  Japan.	  Det	  har	  skabt	  

en	  politisk	  debat	  i	  den	  danske	  offentlighed	  om,	  hvorvidt	  danske	  efterretningstjenester	  

opererer	  på	  samme	  måde	  som	  NSA	  –	  det	  vil	  sige	  med	  nærmest	  fuld	  adgang	  til	  

overvågning	  af	  private	  borgeres	  kommunikation	  via	  internet	  og	  mobiltelefoner	  

(Information	  2013	  A).	  

	  

Som	  følge	  af	  den	  store	  mediebevågenhed	  og	  en	  række	  forespørgsler	  i	  Folketinget	  fra	  

Enhedslisten	  kom	  både	  Forsvarets	  Efterretningstjeneste	  og	  PET	  med	  udtalelser.	  I	  første	  

omgang	  hed	  det	  sig	  i	  Jyllands-‐Posten	  at:	  ”	  »Der	  kan	  ikke	  inden	  for	  rammerne	  af	  en	  

besvarelse	  af	  et	  folketingsspørgsmål	  nærmere	  redegøres	  for	  de	  konkrete	  oplysninger,	  som	  

PET	  tilvejebringer	  som	  led	  i	  sin	  virksomhed	  på	  kontraspionage-området,«	  oplyser	  PET,	  

mens	  FE	  henholder	  sig	  til,	  at	  »Forsvarets	  Efterretningstjeneste	  kan	  af	  principielle	  grunde	  

hverken	  be-	  eller	  afkræfte	  spørgsmål	  til	  tjenestens	  eventuelle	  konkrete	  

efterretningsmæssige	  indhentning«.”	  (Jyllands-‐Posten	  2013	  B).	  

	  

Henholdsvis	  i	  november	  2013	  og	  januar	  2014	  stillede	  Forsvarets	  Efterretningstjenestes	  

chef	  Thomas	  Ahrenkiel	  og	  da	  nyudnævnte	  PET-‐chef	  Jens	  Madsen	  hver	  især	  op	  til	  

interview.	  Budskaberne	  i	  de	  to	  interviews	  adskilte	  sig	  væsentligt	  fra	  hinanden,	  idet	  FE-‐

chefen	  fokuserede	  på	  at	  præcisere,	  hvilke	  former	  for	  data	  der	  af	  FE	  bliver	  indsamlet	  og	  

delt	  med	  USA.	  Han	  udtaler	  i	  artiklen,	  at	  der	  hver	  måned	  indsamles	  millionvis	  af	  data,	  

men	  at	  det	  foregår	  i	  udlandet:	  ”Det	  drejer	  sig	  om	  indhentning	  af	  telekommunikation	  i	  

forhold	  til	  et	  konfliktområde	  i	  udlandet,	  hvor	  FE	  støtter	  de	  danske	  styrkers	  operationer.”	  

(Politiken:	  2013	  A).	  
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PET-‐chef	  Jens	  Madsen	  nøjes	  derimod	  med	  at	  afvise,	  at	  amerikanske	  NSA	  har	  aflyttet	  

danskere:	  ”Jeg	  har	  ikke	  har	  nogen	  som	  helst	  formodning	  om,	  at	  NSA	  eller	  andre	  

udenlandske	  tjenester	  ulovligt	  skulle	  aflytte	  danskere	  herunder	  danske	  politikere	  eller	  

ministre.”	  (Berlingske	  2014).	  

	  

Ud	  over	  denne	  store	  mediebevågenhed	  i	  forhold	  til	  efterretningstjenesternes	  

overvågning	  af	  borgeres	  elektroniske	  kommunikation	  var	  PET	  i	  2013	  genstand	  for	  

yderligere	  medievirak	  i	  forbindelse	  med	  en	  række	  andre	  negative	  sager.	  Det	  drejede	  sig	  

blandt	  andet	  om	  Folketingets	  retsudvalgs	  besøg	  på	  Christiania,	  hvor	  PET	  beskyldtes	  for	  

ulovligt	  at	  have	  snaget	  i	  folketingsmedlem	  Pia	  Kjærsgaards	  kalender	  (Politiken	  2013	  2).	  

Derudover	  fulgte	  en	  række	  sager	  om	  dårligt	  arbejdsmiljø	  og	  samarbejdsvanskeligheder	  

i	  PET,	  ligesom	  Ekstra	  Bladet	  bragte	  en	  række	  artikler	  om	  daværende	  PET-‐chef	  Jakob	  

Scharf,	  der	  blandt	  andet	  blev	  beskyldt	  for	  misbrug	  af	  PET’s	  midler	  og	  upassende	  

opførsel	  over	  for	  sine	  ansatte.	  2013	  var	  altså	  et	  år,	  hvor	  PET	  var	  udsat	  for	  en	  særdeles	  

høj	  grad	  af	  mediebevågenhed	  (Information	  2013	  B).	  	  
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Kapitel	  6:	  Analyse	  	  

Introduktion	  

I	  det	  følgende	  kapitel	  vil	  jeg	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  beskrevne	  analysestrategiske	  

fremgangsmåde	  analysere	  det	  samlede	  kildemateriale,	  bestående	  af	  PET’s	  seneste	  

årsberetning,	  samt	  beskrivelser	  af	  PET’s	  organisation	  og	  virke	  fra	  www.pet.dk	  og	  

offentliggjorte	  analyser	  af	  trusselsbilledet.	  	  

	  

Formålet	  med	  analysen	  er	  overordnet	  set	  at	  undersøge,	  hvilke	  forskelssætninger	  der	  

dominerer,	  når	  PET	  kommunikerer	  om	  sin	  relation	  til	  omverden.	  Hvilke	  distinktioner	  

iagttager	  PET	  sin	  relation	  til	  omverden	  igennem,	  hvordan	  valoriseres	  disse	  

distinktioner,	  hvordan	  hænger	  disse	  valoriseringer	  sammen,	  og	  hvilken	  logik	  kan	  dette	  

siges	  at	  være	  udtryk	  for?	  	  

	  

Ovenstående	  vil	  blive	  besvaret	  gennem	  en	  tekstnær	  analyse	  af	  kildematerialet,	  der	  vil	  

blive	  gennemgået	  med	  øje	  for,	  hvilke	  begrebspar	  eller	  distinktioner,	  der	  træder	  frem,	  

når	  PET	  kommunikerer	  om	  sin	  egen	  rolle	  i	  relation	  til	  omverdenen.	  	  

	  

Analysen	  er	  baseret	  på	  det	  samlede	  kildemateriale,	  der	  betragtes	  som	  PET’s	  

artikulationer	  i	  perioden	  2011-‐2014.	  Det	  drejer	  sig	  blandt	  andet	  om	  årsberetningen,	  

som	  er	  et	  omfattende	  værk	  på	  112	  sider,	  der	  indledes	  med	  et	  forord	  af	  den	  daværende	  

chef	  og	  en	  introduktion	  til	  tjenestens	  historie.	  Dernæst	  følger	  14	  kapitler,	  som	  spænder	  

fra	  PET’s	  administrative	  og	  juridiske	  forhold	  til	  beskrivelser	  af	  arbejdet	  med	  

kontraterrorisme,	  organiseret	  kriminalitet	  etc.	  Der	  beskrives	  både	  overordnede	  forhold	  

og	  strategier	  samt	  relativt	  detaljerede	  udredelser	  af	  enkeltsager.	  	  

	  

Årsrapporten	  udgør	  en	  væsentlig	  del	  af	  kildematerialet,	  og	  mange	  af	  analysens	  

teksteksempler	  stammer	  fra	  denne,	  men	  kildematerialet	  betragtes	  i	  specialet	  som	  en	  

helhed,	  og	  en	  artikulation	  fra	  årsrapporten	  kan	  derfor	  i	  analysen	  stå	  ved	  siden	  af	  

eksempelvis	  et	  citat	  fra	  en	  pressemeddelelse	  om	  en	  specifik	  terrorsag.	  Ud	  over	  
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årsrapporten	  stammer	  citaterne	  fra	  beskrivelser	  af	  efterretningstjenesten	  på	  

www.pet.dk,	  pressemeddelelser	  og	  en	  række	  rapporter	  og	  analyser.	  

PET’s	  mission	  

Et	  vigtigt	  skridt	  i	  analysen	  er	  at	  identificere	  kildematerialets	  væsentligste	  begrebspar	  og	  

forsøge	  at	  bestemme	  deres	  indbyrdes	  værdihierarkiske	  forhold.	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  

dykke	  ned	  i	  en	  lang	  række	  af	  citater	  fra	  kildematerialet,	  hvor	  PET	  omtaler	  sig	  selv	  og	  sin	  

relation	  til	  det	  omgivende	  samfund.	  

	  

I	  PET-‐chefens	  introduktion	  til	  årsberetningen	  starter	  han	  med	  at	  fremhæve	  PET’s	  

erklærede	  mission	  om	  at:	  ”identificere,	  forebygge	  og	  imødegå	  trusler	  mod	  friheden,	  

demokratiet	  og	  sikkerheden	  i	  det	  danske	  samfund.	  Det	  gælder	  såvel	  trusler	  i	  Danmark	  som	  

trusler,	  der	  er	  rettet	  mod	  danskere	  og	  danske	  interesser	  i	  udlandet.”	  (PET	  2011	  A:	  2).	  

Denne	  mission	  går	  igen	  flere	  steder	  i	  kildematerialet	  eksempelvis	  underafsnittet	  ”Om	  

PET”	  på	  hjemmesiden.	  	  

	  

Her	  sættes	  rammen	  for	  PET’s	  arbejde,	  og	  der	  artikuleres	  forskelle	  som	  ufrihed/frihed,	  

demokratisk/udemokratisk	  og	  sikkerhed/trusler.	  I	  missionen	  artikuleres	  frihed,	  

demokrati	  og	  sikkerhed	  som	  begreber,	  der	  har	  afgørende	  betydning	  for	  PET	  i	  forhold	  til	  

deres	  rolle	  og	  eksistensberettigelse	  som	  organisation.	  Når	  friheden,	  demokratiet	  eller	  

sikkerheden	  i	  Danmark	  trues,	  er	  det	  PET’s	  opgave	  at	  forsvare	  disse	  værdier.	  	  	  

	  

I	  det	  følgende	  citat	  artikuleres	  PET’s	  ambition,	  formuleret	  således: ”En	  professionel,	  

effektiv	  og	  troværdig	  efterretnings-	  og	  sikkerhedstjeneste,	  der	  er	  på	  forkant	  med	  

udviklingen,	  og	  som	  er	  respekteret	  af	  samarbejdspartnere,	  nyder	  tillid	  i	  offentligheden	  og	  

medvirker	  til	  at	  skabe	  tryghed	  i	  det	  danske	  samfund.”	  (PET	  2011	  A:	  2).	  

	  

Her	  er	  sikkerhed	  på	  spil	  igen	  gennem	  artikuleringen	  af	  tryghed	  som	  et	  af	  formålene	  med	  

organisationens	  virke.	  Tryghed/utryghed	  og	  sikkerhed/risiko	  er	  altså	  distinktioner	  af	  

betydning,	  når	  PET	  specifikt	  artikulerer	  sin	  egen	  rolle	  i	  samfundet.	  Distinktionen	  

tillid/mistillid	  er	  også	  i	  spil	  i	  citatet	  –	  det	  at	  nyde	  tillid	  i	  offentligheden	  artikuleres	  også	  

som	  en	  væsentlig	  ambitionen	  for	  tjenesten.	  
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Forordet	  berører	  også	  den	  i	  specialets	  foregående	  afsnit	  beskrevne	  udvikling	  af	  PET	  

efter	  11.	  september,	  hvor	  både	  lovgivning	  og	  øgede	  ressourcer	  har	  udvidet	  tjenestens	  

råderum.	  Denne	  udvikling	  beskrives	  som	  ”naturlig	  og	  nødvendig”	  for	  at	  sikre	  en	  

”moderne,	  stærk	  og	  sammenhængende	  organisation	  præget	  af	  klare	  værdier	  og	  en	  fælles	  

kultur.”	  (PET	  2011	  A:	  2).	  

	  

I	  forhold	  til	  de	  konkrete	  arbejdsmetoder	  og	  de	  operationer,	  hvori	  det	  benyttes,	  skriver	  

PET-‐chefen	  i	  forordet	  at:	  ”Den	  nøjagtige	  effekt	  af	  PET’s	  indsats	  kan	  være	  vanskelig	  at	  

måle,	  og	  ikke	  alle	  konkrete	  trusler,	  som	  PET	  identificerer	  og	  imødegår,	  kommer	  til	  

offentlighedens	  kendskab.	  Det	  skærper	  naturligvis	  kravene	  til,	  at	  vi	  i	  PET	  hele	  tiden	  formår	  

at	  forholde	  os	  kritisk	  til	  egen	  virksomhed,	  løbende	  evaluerer	  vores	  indsats	  og	  foretager	  de	  

ændringer	  og	  justeringer,	  som	  er	  nødvendige.	  ”	  (PET	  2011	  A:	  2).	  

	  

I	  dette	  citat	  er	  der	  en	  række	  distinktioner	  på	  spil.	  Distinktionen	  trusler/sikkerhed	  

artikuleres,	  da	  det	  fremhæves,	  at	  offentligheden	  ikke	  nødvendigvis	  får	  kendskab	  til	  

eventuelle	  trusler	  eller	  angreb,	  som	  PET	  har	  afværget	  eller	  forebygget.	  Dette	  udsagn	  

rummer	  derfor	  også	  distinktionen	  åbenhed/lukkethed	  i	  og	  med,	  at	  en	  væsentlig	  del	  af	  

organisationens	  arbejde	  må	  forstås	  at	  foregå	  i	  hemmelighed.	  Det	  må	  derfor	  betegnes	  

som	  en	  implicit	  valorisering	  af	  lukkethed	  uden,	  at	  nødvendigheden	  af	  lukkethed	  dog	  

begrundes	  i	  artikulationen.	  Valorisering	  af	  trusler/sikkerhed	  er	  mere	  utvetydig	  i	  og	  

med,	  at	  effekten	  af	  PET’s	  indsats	  artikuleres	  som	  noget,	  der	  ikke	  kan	  måles,	  og	  

trusselsbilledet	  artikuleres	  som	  potentielt	  mere	  omfattende	  end	  offentligheden	  har	  

kendskab	  til.	  	  

	  

Afsnittet	  viser	  også	  endnu	  engang	  en	  ækvivalent	  relation	  mellem	  forskellene	  

åbenhed/lukkethed	  og	  risiko/sikkerhed.	  Her	  artikuleres	  lukkethed	  som	  både	  

tryghedsskabende,	  men	  til	  dels	  også	  som	  misvisende	  i	  forhold	  til	  PET’s	  evner,	  da	  den	  

nødvendige	  lukkethed	  medfører,	  at	  PET	  potentielt	  kan	  have	  afværget	  en	  mængde	  

trusler,	  som	  den	  brede	  offentlighed	  ikke	  får	  kendskab	  til.	  En	  høj	  grad	  af	  lukkethed	  frem	  

for	  åbenhed	  forekommer	  altså	  ækvivalent	  med	  en	  høj	  grad	  af	  sikkerhed	  frem	  for	  risiko.	  
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Favoriseringen	  af	  lukkethed	  frem	  for	  åbenhed	  i	  passagen	  stritter	  unægteligt	  	  andre	  dele	  

af	  kildematerialets	  kommunikation,	  som	  det	  følgende	  delafsnit	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  

på.	  

	  

I	  forhold	  til	  valoriseringen	  af	  tillid/mistillid	  over	  for	  offentligheden	  forekommer	  

valoriseringen	  af	  lukkethed/åbenhed	  i	  dette	  citat	  modsætningsfyldt.	  Denne	  

tilsyneladende	  modsætning	  mellem	  de	  to	  valoriseringer	  artikuleres	  også	  i	  citatet,	  hvor	  

PET	  fremhæver,	  at	  i	  mangel	  af	  offentlig	  indsigt	  er	  selvkritik	  og	  -‐evaluering	  en	  

nødvendighed	  for	  organisationen.	  Her	  kan	  argumentere	  for,	  at	  PET	  selv	  artikulerer	  

behovet	  for	  tilsyn	  med	  en	  organisation	  som	  deres	  gennem	  distinktionen	  

kritisk/ukritisk,	  hvor	  kritisk	  valoriseres.	  Denne	  valorisering	  underløbes	  dog	  af	  

valoriseringen	  af	  lukkethed,	  der	  –	  i	  hvert	  fald	  i	  visse	  tilfælde	  –	  artikuleres	  som	  noget,	  

der	  umuliggør	  kritisk	  tilsyn	  med	  organisationen.	  

Åbenhed	  

Ovenstående	  citat	  fra	  forordet	  til	  årsberetningen	  leder	  over	  i	  en	  kommentar	  om	  

tjenestens	  forhold	  til	  åbenhed,	  om	  hvilket	  der	  skrives:	  ”I	  PET	  bestræber	  vi	  os	  på	  størst	  

mulig	  åbenhed	  om	  PET’s	  arbejde,	  men	  for	  at	  PET	  kan	  arbejde	  effektivt,	  forudsætter	  det,	  at	  

dele	  af	  dette	  arbejde	  ikke	  kommer	  til	  offentlighedens	  kendskab.	  Vi	  er	  også	  bevidste	  om,	  at	  

åbenhed	  om	  PET’s	  arbejde	  i	  visse	  situationer	  kan	  skabe	  unødig	  frygt	  i	  offentligheden	  og	  

dermed	  modvirke	  PET’s	  bestræbelser	  på	  at	  bidrage	  til	  at	  skabe	  tryghed	  i	  det	  danske	  

samfund.”	  (PET	  2011	  A:	  4).	  

	  

I	  modsætning	  til	  det	  foregående	  uddrag	  af	  forordet	  fremhæves	  begrebet	  åbenhed	  her	  

som	  et	  vigtigt	  ideal	  i	  den	  indledende	  del	  af	  artikulationen.	  

	  

Første	  del	  af	  udsagnet	  opsætter	  åbenhed	  som	  et	  ideal	  for	  organisationen	  PET’s	  virke,	  og	  

som	  noget	  der	  aktivt	  arbejdes	  hen	  imod	  at	  opnå	  en	  større	  grad	  af,	  men	  i	  næste	  del	  af	  

sætningen	  slås	  det	  fast,	  at	  dele	  af	  PET’s	  arbejde	  nødvendigvis	  må	  stå	  uden	  for	  denne	  

åbenhed.	  Lukkethed	  beskrives	  altså	  i	  denne	  artikulation	  som	  en	  mulighedsbetingelse	  

for	  et	  effektivt	  PET.	  	  Hvis	  man	  skal	  vurdere	  den	  værdihierarkiske	  ladning	  af	  

begrebsparret	  åbenhed/lukkethed	  i	  første	  del	  af	  udsagnet	  er	  det	  åbenhed,	  der	  står	  som	  
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betegner	  og	  den	  implicit	  omtalte	  lukkethed,	  der	  betegnes	  og	  således	  åbenheden,	  der	  

dominerer.	  	  

Omvendt	  forholder	  det	  sig	  i	  den	  anden	  del	  af	  artikulationen,	  hvor	  forholdet	  forekommer	  

anderledes.	  Her	  er	  det	  snarere	  lukketheden,	  der	  dominerer	  og	  tillægges	  værdi	  –	  

lukketheden	  er	  medvirkende	  til	  at	  skabe	  tryghed	  og	  medvirkende	  til,	  at	  PET	  kan	  udføre	  

sit	  arbejde,	  mens	  åbenheden	  skaber	  frygt	  og	  modvirker	  PET’s	  bestræbelser.	  Inden	  for	  

samme	  artikulationen	  skifter	  valoriseringen	  af	  distinktionen	  åbenhed/lukkethed	  til	  

lukkethed/åbenhed.	  

	  

Der	  sker	  via	  en	  ækvivalensdannelse	  mellem	  åbenhed	  og	  unødig	  frygt	  i	  befolkningen	  –	  

sammenhængen	  begrundes	  ikke,	  men	  slås	  blot	  fast	  som	  et	  faktum,	  og	  dermed	  bliver	  

åbenheden	  om	  PET’s	  arbejde	  kædet	  sammen	  med	  befolkningens	  generelle	  utryghed.	  	  

Åbenhed	  gøres	  altså	  ækvivalent	  med	  utryghed,	  mens	  lukkethed	  gøres	  ækvivalent	  med	  

tryghed.	  	  

	  

Samtidig	  præger	  distinktionen	  effektivitet/ineffektivitet	  citatet	  ved	  at	  åbenhed	  også	  

artikuleres	  som	  noget,	  der	  decideret	  står	  i	  modsætning	  til	  efterretningstjenestens	  

effektivitet.	  Åbenhed	  er	  ækvivalent	  med	  ineffektivitet	  og	  lukkethed	  er	  ækvivalent	  med	  

effektivitet.	  Her	  kan	  man	  altså	  tale	  om,	  at	  PET	  i	  den	  samme	  artikulation	  bringer	  tre	  

distinktioner	  i	  spil,	  hvis	  valorisering	  underløber	  hinanden.	  Åbenhed	  valoriseres	  over	  

lukkethed	  som	  et	  ideal,	  men	  samtidig	  valoriseres	  lukkethed	  umiddelbart	  derefter	  over	  

åbenhed.	  Åbenhed	  artikuleres	  som	  noget,	  der	  efterstræbes,	  men	  gøres	  samtidig	  

ækvivalent	  med	  ineffektivitet	  og	  utryghed.	  

	  

Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  i	  følgende	  eksempel	  fra	  forordet	  til	  årsrapporten:	  ”I	  den	  

offentlige	  debat	  bliver	  der	  ofte	  efterlyst	  flere	  tal	  til	  belysning	  af	  PET’s	  virksomhed.	  Det	  vil	  

formentlig	  også	  være	  tilfældet	  i	  forbindelse	  med	  denne	  beretning.	  I	  PET	  er	  vi	  imidlertid	  

tilbageholdende	  med	  at	  offentliggøre	  tal	  i	  forbindelse	  med	  vores	  virksomhed.	  Det	  skyldes	  

dels	  operative	  hensyn,	  som	  gør	  fortroligheden	  nødvendig,	  dels	  at	  den	  isolerede	  

offentliggørelse	  af	  tal	  vil	  være	  misvisende,	  vildledende	  eller	  blot	  meningsløs,	  når	  de	  

oplysninger,	  som	  tallene	  er	  baseret	  på,	  i	  øvrigt	  må	  behandles	  fortroligt.	  Alligevel	  håber	  jeg,	  
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at	  også	  denne	  beretning	  vil	  bidrage	  til	  den	  offentlige	  indsigt	  i	  og	  forståelse	  for	  PET’s	  

virksomhed.”	  (PET	  2011	  A:	  4).	  

	  

Her	  artikuleres	  fortrolighed	  som	  en	  nødvendighed	  af	  hensyn	  til	  PET’s	  operative	  arbejde	  

og	  en	  delvis	  åbenhed	  artikuleres	  som	  ”misvisende,	  vildledende	  eller	  blot	  meningsløs”,	  

fordi	  informationen	  angiveligt	  kun	  giver	  mening	  i	  sin	  helhed.	  	  

	  

Her	  rummer	  artikulationen	  to	  modsatrettede	  valoriseringer	  af	  forskellen	  

åbenhed/lukkethed,	  idet	  den	  første	  del	  tilskriver	  begrebet	  ”fortrolighed”	  –	  som	  må	  siges	  

at	  være	  synonymt	  med	  lukkethed	  i	  organisationen	  –	  mening	  som	  PET’s	  

mulighedsbetingelse	  og	  åbenhed	  gennem	  offentliggørelsen	  af	  tal	  betegnes	  derimod	  som	  

potentielt	  ”misvisende,	  vildledende	  eller	  meningsløs”.	  	  

	  

Her	  artikuleres	  et	  pres	  eller	  ønske	  fra	  offentligheden	  om	  at	  få	  en	  større	  indsigt	  i	  PET’s	  

arbejde	  og	  flere	  faktuelle	  oplysninger,	  og	  artikulationen	  foregriber	  en	  eventuel	  kritik	  af	  

årsrapporten	  ved	  at	  argumentere	  for	  fortroligheden	  og	  lukkethedens	  nødvendighed.	  

Det	  står	  i	  modsætning	  til	  sidste	  del	  af	  artikulation,	  hvor	  der	  udtrykkes	  et	  ønske	  om	  øget	  

offentlig	  indsigt	  i	  PET’s	  arbejde	  og	  idealet	  om	  åbenhed	  og	  tillid	  i	  befolkningen	  igen	  

artikuleres.	  

	  

”Den	  offentlige	  debat”	  og	  offentligheden	  artikuleres	  i	  den	  første	  del	  af	  citatet	  som	  en	  

subjektposition,	  der	  konstant	  søger	  mere	  åbenhed	  og	  gennemsigtighed	  fra	  PET,	  men	  

som	  –	  fordi	  lukkethed	  er	  en	  mulighedsbetingelse	  for	  organisationen	  –	  er	  bedre	  tjent	  

med	  ingen	  tal	  end	  tal	  uden	  den	  kontekst,	  som	  qua	  lukketheden	  ikke	  lader	  sig	  

offentliggøre.	  	  

	  

Næste	  gang	  i	  årsberetningen	  hvor	  ”åbenhed”	  artikuleres,	  er	  i	  afsnittet	  om	  PET’s	  

administrative	  forhold,	  hvor	  den	  tidligere	  nævnte	  vision	  foldes	  ud:	  ”PET	  skal	  sikre	  størst	  

mulig	  åbenhed	  om	  sin	  virksomhed,	  uden	  at	  tilsidesætte	  særlige	  fortrolighedshensyn,	  og	  at	  

alle	  dele	  af	  PET’s	  virksomhed	  gennemføres	  på	  et	  lovligt	  og	  forsvarligt	  grundlag	  under	  

iagttagelse	  af	  den	  fornødne	  sikkerhed	  samt	  er	  underlagt	  passende	  

kontrolforanstaltninger.”	  (PET	  2011	  A:	  12).	  
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Her	  er	  åbenhed	  igen	  noget,	  der	  skal	  stræbes	  efter,	  men	  som	  af	  forskellige	  årsager	  ikke	  

fuldstændigt	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Åbenhed	  er	  et	  ideal,	  som	  til	  en	  vis	  grad	  skal	  efterleves,	  

men	  uden	  at	  det	  går	  ud	  over	  fortrolighedshensyn	  og	  altså	  lukkethed.	  I	  denne	  

artikulation	  benyttes	  der	  også	  en	  juridisk	  og	  en	  sikkerhedsmæssig	  distinktion	  som	  

argumenter.	  Der	  artikuleres	  et	  modsætningsforhold	  mellem	  åbenhed	  i	  organisationen	  

og	  det	  at	  udføre	  tjenestens	  arbejde	  på	  et	  lovligt	  og	  forsvarligt	  grundlag.	  Ligeledes	  

fremhæves	  sikkerhed	  som	  en	  forhindring	  for	  at	  kunne	  opnå	  den	  idealiserede	  grad	  af	  

åbenhed.	  Man	  kan	  derfor	  tale	  om	  at	  distinktionerne	  lovlig/ulovlig,	  

forsvarlig/uforsvarlig	  og	  sikkerhed/risiko	  underløber	  den	  indledende	  valorisering	  af	  

åbenhed	  frem	  for	  lukkethed.	  

	  

Under	  afsnittet	  ”Åbenhed	  og	  fortrolighed”	  på	  www.pet.dk	  hedder	  det	  i	  første	  del	  af	  

afsnittet:	  ”PET	  tilstræber	  størst	  mulig	  åbenhed	  i	  forhold	  til	  offentligheden.	  Det	  skyldes	  

flere	  hensyn.	  For	  det	  første	  må	  PET	  –	  som	  andre	  offentlige	  myndigheder	  –	  være	  indstillet	  

på	  at	  stå	  til	  ansvar	  over	  for	  offentligheden,	  når	  det	  gælder	  den	  måde,	  virksomheden	  

udøves	  på	  og	  ikke	  mindst	  anvendelsen	  af	  offentlige	  midler.	  For	  det	  andet	  har	  åbenheden	  

betydning	  for	  den	  offentlige	  tillid,	  som	  er	  af	  afgørende	  betydning	  for,	  at	  PET	  effektivt	  kan	  

løse	  sine	  opgaver.	  For	  det	  tredje	  er	  åbenheden	  en	  forudsætning	  for,	  at	  alle	  relevante	  dele	  af	  

det	  danske	  samfund	  inddrages	  i	  varetagelsen	  af	  den	  nationale	  sikkerhed.”	  (PET	  2014	  C).	  

	  

Her	  artikuleres	  åbenhed	  igen	  som	  et	  ideal	  af	  flere	  årsager.	  Sidestillingen	  af	  PET	  med	  

andre	  offentlige	  myndigheder	  og	  det	  fælles	  ”ansvar	  over	  for	  offentligheden”	  antyder	  en	  

ækvivalent	  relation	  til	  artikulationerne	  om	  demokrati.	  ”Åbenhed”	  artikuleres	  som	  

ækvivalent	  med	  organisationens	  rolle	  i	  et	  demokratisk	  samfund,	  hvor	  en	  offentlig	  

myndighed	  må	  have	  en	  vis	  grad	  af	  gennemsigtighed	  i	  forhold	  til	  at	  bevare	  befolkningens	  

tillid.	  Der	  skal	  være	  en	  ansvarlighed	  over	  for	  offentligheden	  i	  forhold	  til	  både	  økonomi	  

og	  udøvelsen	  af	  tjenestens	  arbejde	  og	  ”åbenhed”	  artikuleres	  som	  en	  

mulighedsbetingelse	  for	  at	  kunne	  stå	  til	  ansvar	  over	  for	  offentligheden.	  	  	  

	  

”Åbenhed”	  artikuleres	  derudover	  som	  en	  mulighedsbetingelse	  i	  forhold	  til	  den	  rent	  

praktiske	  udførelse	  af	  tjenestens	  arbejde	  qua	  den	  vægt,	  der	  lægges	  på	  betydningen	  af	  
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”offentlig	  tillid”	  og	  inddragelsen	  af	  relevante	  dele	  af	  samfundet	  for	  at	  kunne	  varetage	  

den	  nationale	  sikkerhed.	  

	  

Her	  kan	  man	  altså	  tale	  om	  en	  ækvivalent	  relation	  mellem	  distinktionerne	  

åbenhed/lukkethed	  og	  både	  tillid/mistillid,	  effektiv/ineffektiv	  

ansvarlighed/uansvarlighed	  og	  risiko/sikkerhed.	  

	  

I	  denne	  artikulation	  er	  der	  altså	  tale	  om	  en	  klar	  valorisering	  af	  åbenhed	  over	  lukkethed,	  

da	  åbenhed	  i	  PET	  gøres	  ækvivalent	  med	  muligheden	  for	  at	  kunne	  stå	  til	  ansvar	  for	  

offentligheden,	  evnen	  til	  at	  vække	  befolkningens	  tillid,	  muligheden	  for	  at	  kunne	  

varetage	  tjenestens	  opgaver	  på	  effektiv	  vis,	  og	  slutteligt	  artikuleres	  åbenhed	  altså	  også	  

som	  mulighedsbetingelse	  for	  at	  kunne	  opretholde	  national	  sikkerhed.	  	  

	  

Det	  kommer	  således	  til	  at	  stå	  som	  en	  klar	  modsætning	  til	  de	  forrige	  eksempler	  fra	  

kildematerialet,	  hvor	  lukkethed	  står	  som	  den	  favoriserede	  side	  af	  distinktionen	  på	  

grund	  af	  hensyn	  til	  netop	  effektivitet	  og	  sikkerhed.	  	  	  

	  

Sidste	  del	  af	  afsnittet	  stritter	  dog	  igen	  mod	  den	  generelle	  forskelssætning	  med	  åbenhed	  

på	  betegnerens	  plads:	  ”For	  at	  PET	  kan	  løse	  sine	  opgaver	  effektivt	  er	  det	  imidlertid	  en	  

forudsætning,	  at	  der	  er	  fortrolighed	  om	  dele	  af	  PET’s	  virksomhed.	  Det	  gælder	  bl.a.	  af	  

hensyn	  til	  beskyttelse	  af	  PET’s	  kilder,	  særlige	  arbejdsmetoder,	  samarbejdspartnere	  og	  

konkrete	  operationer.	  Disse	  hensyn	  vil	  i	  en	  række	  situationer	  afskære	  PET	  fra	  offentligt	  at	  

be-	  eller	  afkræfte	  bestemte	  oplysninger.	  PET	  er	  i	  sagens	  natur	  meget	  opmærksom	  på,	  

hvordan	  fortrolige	  oplysninger	  håndteres	  både	  internt	  og	  i	  forhold	  til	  offentligheden,	  og	  

netop	  fordi	  PET	  ikke	  udtaler	  sig	  offentligt	  om	  fortrolige	  oplysninger,	  kan	  der	  være	  god	  

grund	  til,	  at	  man	  i	  medierne	  forholder	  sig	  særlig	  kritisk	  over	  for	  kilder	  til	  sådanne	  

oplysninger,	  som	  vedrører	  PET.”	  (PET	  2014	  C).	  

	  

Her	  artikuleres	  ”fortrolighed”	  og	  ”fortrolige	  oplysninger”	  som	  mulighedsbetingelser	  for	  

PET’s	  virksomhed.	  ”Hensyn”	  til	  kilder,	  arbejdsmetoder	  etc.	  er	  årsagen	  til,	  at	  PET	  må	  

undlade	  at	  udtale	  sig	  i	  en	  række	  situationer.	  Fortrolighed	  og	  altså	  lukkethed	  gøres	  

ækvivalent	  med	  distinktionen	  effektiv/ineffektiv,	  idet	  lukkethed	  altså	  artikuleres	  som	  
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en	  forudsætning	  for	  PET’s	  effektivitet.	  I	  denne	  passage	  fremstår	  forholdet	  mellem	  

åbenhed/lukkethed	  på	  ny	  anderledes.	  Lukkethed	  fremstår	  nu	  som	  den	  favoriserede	  del	  

af	  begrebsparret	  åbenhed/lukkethed	  i	  modsætning	  til	  den	  ellers	  fremtrædende	  

valorisering.	  

	  

De	  skiftende	  valoriseringer	  eksemplificeres	  i	  afsnittet	  af	  årsrapporten,	  der	  omhandler	  

PET’s	  Overordnede	  Strategiplan,	  hvor	  det	  under	  punktet	  ”Tillid”	  hedder	  sig:	  ”Tillid:	  PET	  

skal	  sikre	  størst	  mulig	  åbenhed	  om	  sin	  virksomhed,	  uden	  at	  tilsidesætte	  særlige	  

fortrolighedshensyn,	  og	  at	  alle	  dele	  af	  	  PET’s	  virksomhed	  gennemføres	  på	  et	  lovligt	  og	  

forsvarligt	  grundlag”	  (PET	  2011	  A:	  14).	  

	  

Her	  artikuleres	  nok	  engang	  den	  overordnede	  målsætning	  om	  størst	  mulig	  åbenhed	  i	  

organisationen,	  og	  åbenhed	  fremstår	  også	  her	  som	  den	  betegnende	  del	  af	  forskellen	  

åbenhed/lukkethed,	  ligesom	  der	  ses	  en	  ækvivalent	  relation	  til	  distinktionen	  

tillid/mistillid.	  Alligevel	  artikuleres	  et	  væsentligt	  forbehold	  i	  forhold	  til	  ambitionen	  om	  

at	  opnå	  den	  idealiserede	  grad	  af	  åbenhed	  gennem	  markeringen	  af	  ”særlige	  

fortrolighedshensyn”.	  Der	  hersker	  altså	  en	  stor	  grad	  af	  kontingens	  i	  forhold	  til	  PET’s	  

forskelssætninger	  i	  kildematerialet,	  hvor	  der	  finder	  skiftende	  valoriseringer	  af	  

henholdsvis	  åbenhed	  og	  lukkethed	  sted.	  

	  

Trusselsbilledet	  

En	  meget	  væsentlig	  del	  af	  kildematerialet	  omhandler,	  som	  flere	  af	  de	  hidtil	  analyserede	  

citater	  også	  har	  vist,	  trusler	  og	  trusselsbilledet,	  som	  eksempelvis	  i	  følgende	  beskrivelse:	  

”Truslerne	  mod	  den	  nationale	  sikkerhed	  ændrer	  løbende	  karakter,	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt,	  

at	  PET	  er	  en	  dynamisk	  organisation,	  der	  hele	  tiden	  tilpasser	  sin	  organisation	  og	  

arbejdsmetoder	  i	  lyset	  af	  det	  aktuelle	  trusselsbillede	  og	  de	  samfundsmæssige	  værdier,	  der	  

har	  betydning	  for	  den	  nationale	  sikkerhed.”	  (PET	  2011	  A:	  2).	  

	  

Her	  artikuleres	  bevarelsen	  af	  den	  nationale	  sikkerhed	  som	  PET’s	  eksistensberettigelse,	  

mens	  truslen	  og	  altså	  risikoen	  mod	  det	  danske	  samfund	  artikuleres	  som	  noget,	  der	  

ændrer	  sig	  løbende	  og	  derfor	  kræver	  tilpasning	  fra	  en	  dynamisk	  efterretningstjeneste.	  	  

Distinktionen	  trusler/sikkerhed	  præger	  citatet	  med	  trusler	  som	  den	  valoriserede	  del.	  	  
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Ordet	  ”tryghed”	  optræder	  fem	  gange	  i	  løbet	  af	  årsberetningen.	  Fire	  af	  gangene	  i	  den	  

specifikke	  formulering	  fra	  forordet	  om	  at	  ”skabe	  tryghed	  i	  det	  danske	  samfund”	  og	  i	  den	  

femte	  ombæring	  i	  forbindelse	  med	  en	  analyse	  af	  ”hvordan	  almindelige	  mennesker	  

opfatter	  tryghed	  og	  sikkerhed.”	  (PET	  2011	  A:	  86).	  Her	  definerer	  PET	  altså	  sin	  egen	  rolle,	  

som	  en	  organisation,	  der	  skaber	  tryghed	  i	  det	  danske	  samfund.	  Subjektpositionen	  

”efterretningstjeneste”	  kommer	  altså	  til	  at	  repræsentere	  en	  tryghedsskabende	  

beskytterrolle,	  som	  har	  til	  opgave	  at	  forsvare	  mod	  diverse	  trusler.	  	  

	  

Artikulationerne	  om	  tryghed	  knyttes	  til	  subjektpositioner	  som	  ”almindelige	  mennesker”	  

og	  ”danskere”,	  for	  hvem	  PET	  skal	  skabe	  tryghed.	  Når	  det	  relaterede	  begreb	  ”sikkerhed”	  

benyttes,	  sker	  det	  derimod	  ofte	  i	  forbindelse	  med	  ”national	  sikkerhed”	  eller	  ”statens	  

sikkerhed”,	  som	  eksempelvis	  på	  side	  87,	  hvor	  der	  tales	  om	  ”oplysninger,	  som	  er	  

klassificeret	  af	  hensyn	  til	  statens	  sikkerhed”	  (PET	  	  2011	  A:	  87).	  Det	  blødere	  begreb	  

tryghed	  benyttes	  altså	  i	  artikulationer,	  der	  forholder	  sig	  til	  den	  enkelte	  borger,	  mens	  

sikkerhed	  reserveres	  til	  mere	  overordnede	  sikkerhedspolitiske	  overvejelser.	  Der	  tales	  

om	  ”ambassadesikkerhed”	  og	  ”sikkerhedsgodkendelse”.	  

	  

Ordet	  trussel	  benyttes	  i	  en	  eller	  anden	  form	  over	  70	  gange	  i	  løbet	  af	  årsberetningen	  og	  

med	  en	  jævn	  fordeling	  gennem	  de	  forskellige	  afsnit,	  kan	  man	  konstatere,	  at	  begrebet	  

artikuleres	  af	  PET	  i	  forbindelse	  med	  stort	  set	  alle	  dele	  af	  organisationens	  virke.	  Ud	  over	  

trussel	  figurerer	  ordet	  ofte	  i	  formen	  trusselsbilledet	  eller	  terrortruslen.	  	  

	  

I	  forordet	  artikuleres	  PET’s	  arbejde	  med	  at	  forebygge	  trusler	  på	  følgende	  måde:	  ”PET’s	  

arbejde	  med	  at	  identificere,	  forebygge	  og	  imødegå	  trusler	  mod	  den	  nationale	  sikkerhed	  

foregår	  i	  stigende	  grad	  uden	  for	  Danmarks	  grænser	  og	  i	  samarbejde	  med	  andre	  landes	  

myndigheder.	  Dette	  er	  en	  naturlig	  konsekvens	  af,	  at	  sikkerhedsmæssige	  trusler	  mod	  

Danmark	  ofte	  har	  en	  international	  karakter	  og	  involverer	  grupper,	  netværk	  og	  personer	  i	  

udlandet,	  der	  udgør	  en	  trussel	  mod	  danske	  interesser	  såvel	  i	  Danmark	  som	  i	  udlandet.”	  

(PET	  2011	  A:	  2).	  
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Her	  artikulerer	  PET	  trusler	  som	  noget,	  der	  i	  høj	  grad	  kommer	  ude	  fra	  og	  står	  som	  

modsætning	  til	  ”Danmark”	  og	  ”danske	  interesser”.	  Distinktionen	  trusler/sikkerhed	  

præger	  citatet	  med	  trusler	  på	  den	  dominerende	  side.	  Der	  artikuleres	  en	  høj	  grad	  af	  

trusler	  og	  risiko,	  mens	  det	  altså	  kræver	  en	  øget	  indsats	  i	  form	  af	  internationalt	  

samarbejde	  at	  opretholde	  den	  nationale	  sikkerhed.	  

	  

Ordet	  ”trusselsbilledet”	  artikuleres	  adskillige	  gange	  i	  årsberetningen,	  som	  i	  det	  

følgende:	  ”PET	  har	  i	  en	  årrække	  arbejdet	  på	  at	  modernisere	  efterretningstjenestens	  IT-

platform,	  så	  den	  understøtter	  de	  udfordringer,	  som	  PET	  står	  over	  for	  i	  dag,	  ikke	  mindst	  

som	  følge	  af	  et	  stadig	  mere	  komplekst	  og	  dynamisk	  trusselsbillede.”	  (PET	  2011	  A:	  13).	  Her	  

artikuleres	  trusselsbilledet	  som	  ”komplekst	  og	  dynamisk”,	  altså	  noget	  som	  ikke	  er	  

simpelt	  og	  statisk	  og	  dermed	  nemt	  at	  analysere	  og	  modarbejde	  for	  en	  organisation	  som	  

PET.	  	  

	  

”Terrortruslen”	  er	  også	  et	  begreb,	  der	  artikuleres	  flere	  gange	  i	  løbet	  af	  årsberetningen,	  

eksempelvis	  i	  følgende	  omtale	  af	  Center	  for	  Terroranalyse:	  ”Formålet	  med	  at	  

offentliggøre	  en	  vurdering	  af	  terrortruslen	  mod	  Danmark	  er	  at	  give	  befolkningen	  en	  

bredere	  og	  bedre	  forståelse	  af	  terrortruslen.	  Men	  formålet	  er	  også	  at	  imødekomme	  

offentlighedens	  store	  interesse	  for	  dette	  område	  og	  samtidig	  undgå	  myter	  og	  

misforståelser.	  Derfor	  offentliggøres	  der	  både	  en	  sammenfatning	  af	  den	  aktuelle	  

terrortrussel	  og	  en	  længere	  beskrivelse	  af	  de	  elementer,	  der	  begrunder	  sammenfatningen.”	  

(PET	  2011	  A:	  38).	  

	  

Her	  artikuleres	  en	  ækvivalent	  relation	  mellem	  distinktionerne	  sikkerhed/risiko,	  

tryghed/utryghed	  og	  åbenhed/lukkethed.	  Hvor	  åbenhed	  andre	  steder	  i	  kildematerialet	  

som	  tidligere	  nævnt	  gøres	  ækvivalent	  med	  risiko	  og	  frygt	  valoriseres	  åbenhed	  i	  denne	  

artikulation	  grundet	  et	  ønske	  om	  at	  undgå	  myter	  og	  misforståelser.	  Giver	  man	  

befolkningen	  information	  om	  terrortrusler	  har	  det	  jævnfør	  denne	  artikulation	  en	  

positiv	  effekt	  i	  forhold	  til	  tryghed	  og	  sikkerhed.	  Her	  er	  åbenhed	  altså	  ækvivalent	  med	  

tryghed.	  
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Gennemgående	  artikuleres	  ”terrortruslen”	  	  som	  noget,	  der	  nok	  kan	  variere	  i	  form	  og	  

styrke,	  men	  er	  et	  bestående	  element.	  Det	  vurderes	  ikke	  hvorvidt,	  der	  er	  en	  terrortrussel	  

mod	  Danmark,	  men	  i	  stedet	  graden	  eller	  karakteren	  af	  den:	  ”CTA	  udarbejder	  løbende	  en	  

vurdering	  af	  terrortruslen	  mod	  Danmark,	  som	  bl.a.	  offentliggøres	  på	  PET’s	  hjemmeside.	  

Vurderingen	  af	  terrortruslen	  mod	  Danmark	  er	  et	  koncentrat	  af	  en	  underliggende	  analyse,	  

som	  er	  et	  af	  resultaterne	  af	  CTA’s	  brede	  analysearbejde,	  der	  strækker	  sig	  fra	  specifikke	  

trusselsvurderinger	  i	  forhold	  til	  bestemte	  personer	  og	  begivenheder	  til	  bredere	  

tendensanalyser	  og	  vurderinger	  af	  terrorrelaterede	  fænomener,	  bl.a.	  analyser	  af	  

terrorgrupper	  og	  trusler	  i	  udlandet,	  som	  har	  betydning	  for	  Danmark.”	  (PET	  2011	  A:	  38).	  

	  

Her	  kan	  man	  altså	  tale	  om	  en	  valorisering	  af	  trusler	  og	  risiko	  over	  sikkerhed.	  Risikoen	  

for	  et	  terrorangreb	  mod	  Danmark	  eller	  danske	  interesser	  varierer	  i	  styrke,	  men	  er	  

konstant	  til	  stede.	  

	  

Under	  afsnittet	  ”PET’s	  Operative	  Indsats”	  beskrives	  PET’s	  arbejde	  med	  de	  foreliggende	  

trusler:	  ”Når	  PET	  har	  identificeret	  en	  konkret	  sikkerhedsmæssig	  trussel,	  skrider	  PET	  ind	  

over	  for	  denne	  trussel	  med	  de	  midler,	  som	  i	  den	  konkrete	  situation	  vurderes	  som	  de	  mest	  

egnede,	  hensigtsmæssige	  og	  effektive	  for	  at	  afværge	  den	  konkrete	  trussel.”	  (PET	  2011	  A:	  

41).	  PET	  artikuleres	  som	  en	  handlekraftig	  organisation,	  der	  formår	  at	  afværge	  diverse	  

trusler	  uden	  eksempelvis	  at	  anvende	  for	  meget	  eller	  forkert	  magtanvendelse.	  

Organisationen	  PET	  tilskrives	  rollen	  som	  effektiv	  og	  distinktionen	  effektiv/ineffektiv	  

artikuleres.	  

	  

”PET’s	  erfaringer	  i	  forhold	  til	  de	  nye	  trusler	  siden	  terrorangrebene	  den	  11.	  september	  2001	  

er,	  at	  efterretningstjenesten	  i	  langt	  større	  udstrækning	  end	  tidligere	  må	  være	  indstillet	  på	  

ikke	  blot	  at	  gribe	  ind	  over	  for	  truslerne,	  men	  også	  –	  af	  bl.a.	  præventive	  grunde	  –	  at	  sikre,	  at	  

der	  bliver	  gennemført	  en	  strafferetlig	  efterforskning	  og	  retsforfølgning	  i	  forhold	  til	  

gerningsmændene,	  når	  der	  foreligger	  en	  overtrædelse	  af	  straffeloven.”	  (PET	  2011	  A:	  41).	  

Igen	  tilskrives	  PET	  en	  subjektposition	  som	  handlekraftig	  beskytter,	  der	  i	  endnu	  højere	  

grad	  end	  tidligere	  er	  en	  nødvendighed	  for	  opretholdelsen	  af	  sikkerhed	  og	  tryghed.	  	  
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”I	  visse	  tilfælde	  vil	  det	  imidlertid	  ikke	  være	  muligt	  at	  gennemføre	  en	  efterforskning	  og	  

retsforfølgning	  i	  de	  konkrete	  sager.	  Det	  gælder	  bl.a.	  tilfælde,	  hvor	  hensynet	  til	  

efterretningstjenestens	  arbejdsmetoder,	  kilder	  og	  samarbejdspartnere	  udelukker	  

muligheden	  for	  at	  indlede	  en	  offentlig	  straffesag.	  Endvidere	  er	  der	  situationer,	  hvor	  PET	  af	  

sikkerhedsmæssige	  grunde	  vil	  være	  nødsaget	  til	  at	  gribe	  så	  tidligt	  ind	  over	  for	  visse	  

konkrete	  trusler,	  at	  der	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  foreligge	  et	  tilstrækkeligt	  bevismæssigt	  

grundlag	  for	  tiltalerejsning	  og	  domfældelse	  i	  sagen,	  selvom	  det	  kan	  være	  nødvendigt	  at	  

foretage	  anholdelse	  og	  sigtelse	  i	  forbindelse	  med	  PET’s	  indgriben.”	  (PET	  2011	  A:	  41-‐42).	  

Her	  artikuleres	  forholdet	  mellem	  PET	  som	  en	  nødvendig	  instans	  i	  forhold	  til	  at	  afværge	  

trusler	  og	  organisationens	  karakteristika	  som	  efterretningstjeneste.	  I	  sin	  egenskab	  af	  

efterretningstjeneste	  tilskrives	  PET	  som	  subjektposition	  en	  værdi	  i	  kraft	  af	  sin	  

sikkerhedsskabende	  funktion,	  der	  nødvendiggør	  en	  grad	  af	  lukkethed.	  	  Her	  er	  der	  altså	  

en	  ækvivalent	  relation	  mellem	  sikkerhed/risiko	  og	  lukkethed/åbenhed,	  idet	  

sikkerheden	  i	  visse	  tilfælde	  udelukker	  muligheden	  for	  offentlige	  straffesager.	  For	  at	  

kunne	  gribe	  effektivt	  ind	  over	  for	  trusler	  vægtes	  ”hensynet	  til	  efterretningstjenestens	  

arbejdsmetoder,	  kilder	  og	  samarbejdspartnere”	  i	  visse	  tilfælde	  altså	  højere	  end	  

muligheden	  for	  en	  offentlig	  straffesag.	  	  

	  

Et	  punkt	  under	  den	  Overordnede	  Strategiplan	  i	  årsrapporten	  omhandler	  

identifikationen	  af	  trusler	  og	  konsekvenserne	  for	  gerningsmænd.	  Her	  finder	  man	  en	  

lignende	  artikulation,	  hvor	  der	  også	  kan	  detekteres	  en	  sammenhæng	  mellem	  

valoriseringer	  af	  sikkerhed	  og	  lukkethed.	  

	  

”Modvirke	  trusler:	  PET	  skal	  i	  samarbejde	  med	  relevante	  myndigheder	  sikre,	  at	  

identificerede	  trusler	  mod	  den	  nationale	  sikkerhed	  imødegås	  med	  de	  midler	  og	  på	  den	  

måde,	  der	  må	  anses	  for	  de	  mest	  hensigtsmæssige	  for	  effektivt	  at	  afværge	  truslen,	  og	  at	  

fysiske	  eller	  juridiske	  personer,	  der	  i	  den	  forbindelse	  gør	  sig	  skyldige	  i	  strafbare	  forhold,	  i	  

videst	  muligt	  omfang	  retsforfølges	  under	  nødvendig	  hensyntagen	  til	  særlige	  

fortrolighedshensyn.”	  (PET	  2011	  A:	  12).	  Igen	  italesættes	  PET	  som	  garant	  for	  den	  

nationale	  sikkerhed,	  men	  det	  fremhæves	  at	  retsforfølgelsen	  af	  diverse	  forbrydere	  skal	  

ske	  under	  ”særlige	  fortrolighedshensyn”.	  Her	  er	  der	  altså	  en	  ækvivalent	  relation	  mellem	  

distinktionerne	  sikkerhed/risiko	  og	  lukkethed/åbenhed,	  idet	  fortrolighedshensyn	  og	  
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altså	  lukkethed	  fremhæves	  som	  mulighedsbetingelser	  for	  at	  kunne	  afværge	  og	  imødegå	  

trusler	  mod	  den	  nationale	  sikkerhed.	  	  

	  

”PET	  kan	  ikke,	  vil	  aldrig	  kunne	  og	  skal	  heller	  ikke	  overvåge	  alt	  og	  alle	  24	  timer	  i	  døgnet,	  

og	  prioriteringer	  er	  ikke	  bare	  nødvendige,	  men	  også	  sunde	  for	  en	  hvilken	  som	  helst	  

organisation,	  selv	  om	  alle	  dele	  af	  organisationens	  virksomhed	  er	  vigtige	  og	  behæftet	  med	  

betydelige	  risici.	  Hvis	  det	  ikke	  lykkes	  at	  identificere	  og	  imødegå	  konkrete	  trusler,	  vil	  

prioriteringen	  i	  bagklogskabens	  klare	  lys	  altid	  fremstå	  som	  forfejlet.	  Men	  det	  gør	  ikke	  

nødvendigvis,	  at	  prioriteringsbeslutningen	  var	  fejlagtig	  på	  det	  tidspunkt,	  hvor	  den	  blev	  

truffet.”	  (PET	  2011	  A:	  3).	  I	  forhold	  til	  distinktionen	  sikkerhed	  og	  risiko	  rummer	  denne	  

artikulation	  en	  erkendelse	  af,	  at	  den	  totale	  grad	  af	  sikkerhed	  er	  en	  umulighed	  af	  flere	  

årsager.	  Både	  ud	  fra	  et	  ressourcemæssigt	  perspektiv	  men,	  fornemmer	  man	  i	  

artikulationen,	  også	  et	  ideologisk	  eller	  politisk	  udgangspunkt	  er	  den	  totale	  overvågning	  

af	  samfundet	  en	  umulighed,	  og	  dermed	  kan	  man	  sige,	  at	  risiko	  valoriseres	  idet	  risici	  

artikuleres	  som	  et	  uundgåeligt	  element	  i	  et	  samfund,	  som	  det	  PET	  artikulerer	  som	  

idealet:	  Det	  frie,	  demokratiske	  samfund.	  	  

	  

Ud	  over	  ovennævnte	  artikulationer	  fra	  årsrapporten	  er	  en	  væsentlig	  kilde	  til	  PET’s	  

kommunikation	  om	  trusler	  og	  risiko,	  analyserne	  af	  terrortrusler	  som	  med	  jævne	  

mellemrum	  udsendes.	  De	  tre	  seneste	  udgivelser	  fra	  2014	  er	  en	  årsrapport	  for	  2013,	  en	  

vurdering	  af	  den	  aktuelle	  terrortrussel	  mod	  Danmark	  og	  en	  analyse	  af	  ”Danske	  

islamistiske	  miljøers	  betydning	  for	  terrortruslen	  mod	  Danmark,	  hvor	  det	  vurderes:	  	  

	  

”At	  der	  fortsat	  er	  en	  alvorlig	  terrortrussel	  mod	  Danmark.	  Det	  betyder,	  at	  det	  er	  

sandsynligt,	  at	  der	  er	  personer	  og	  grupper	  med	  intention	  om	  og	  kapacitet	  til	  at	  udføre	  et	  

terrorangreb	  mod	  Danmark.	  Et	  terrorangreb	  kan	  finde	  sted,	  uden	  at	  der	  på	  forhånd	  

foreligger	  efterretningsmæssige	  indikationer	  herpå.	  Mulighederne	  for	  at	  gennemføre	  et	  

terrorangreb	  afhænger	  ikke	  mindst	  af	  samfundets	  modforanstaltninger.	  Risikoen	  for	  at	  

blive	  offer	  for	  et	  terrorangreb	  i	  Danmark	  er	  derfor	  fortsat	  meget	  begrænset.”	  (PET	  2014	  

B:	  3).	  

	  

Her	  artikuleres	  “terrortruslen”	  som	  en	  fortsat	  eksisterende	  og	  alvorlig	  trussel	  mod	  
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Danmark.	  Et	  terrorangreb	  artikuleres	  som	  noget,	  der	  kan	  opstå	  uden	  at	  have	  kunne	  

været	  forudset	  af	  PET,	  men	  hvis	  mulighedsbetingelse	  er	  fraværet	  eller	  tilstedeværelsen	  

af	  ”samfundets	  modforanstaltninger.”	  I	  den	  første	  del	  af	  artikulationen	  valoriseres	  

trusler	  og	  risiko	  over	  sikkerhed,	  idet	  terrortruslen	  betegnes	  som	  alvorlig,	  mens	  

artikulationens	  sidste	  del	  derimod	  har	  risiko	  på	  den	  valoriserede	  side	  af	  forskellen.	  

Artikulationen	  illustrerer	  derfor	  uafgørbarheden	  i	  PET’s	  kommunikation	  i	  forhold	  til	  

valoriseringen	  henholdsvis	  risiko	  og	  sikkerhed	  i	  det	  danske	  samfund.	  

	  

Valoriseringen	  af	  risiko	  optræder	  også	  i	  følgende	  artikulation	  fra	  årsrapporten:	  

”Bevillingen	  	  afspejler,	  at	  de	  grupperinger,	  netværk	  og	  personer,	  der	  udgør	  en	  trussel	  mod	  

den	  nationale	  sikkerhed	  i	  Danmark,	  bliver	  mere	  og	  mere	  sikkerhedsbevidste	  og	  

sofistikerede	  i	  deres	  metoder,	  og	  at	  dette	  nødvendiggør	  en	  løbende	  udbygning	  af	  PET’s	  	  

tekniske	  kapaciteter	  og	  kompetencer.”	  (PET	  2011	  A:	  11).	  Her	  artikuleres	  truslen	  mod	  

Danmark	  som	  værende	  i	  en	  tilstand	  af	  konstant	  udvikling	  og	  dermed	  potentielt	  

stigende,	  og	  risikoen	  må	  derfor	  siges	  at	  være	  den	  valoriserede	  del	  af	  forskellen.	  Her	  

benyttes	  distinktionen	  risiko/sikkerhed	  også	  som	  argument	  for	  nødvendigheden	  af	  

øgede	  midler	  og	  forbedring	  af	  de	  tekniske	  kapaciteter	  og	  kompetencer	  i	  PET.	  

	   	  

”PET	  vurderer,	  at	  terrortruslen	  mod	  Danmark	  ikke	  har	  ændret	  sig	  efter	  

terrorangrebet	  i	  Norge	  den	  22.	  juli	  2011,	  og	  at	  kapaciteten	  og	  viljen	  til	  at	  

gennemføre	  et	  terrorangreb	  med	  relativt	  enkle	  midler	  er	  til	  stede	  i	  Danmark.	  

Truslen	  mod	  Danmark	  er	  kompleks	  og	  kan	  komme	  fra	  grupper	  og	  enkeltpersoner,	  

der	  bekender	  sig	  til	  en	  militant	  islamistisk	  ideologi,	  samt	  politisk	  ekstremistiske	  

grupper,	  netværk	  og	  enkeltpersoner.	  Samlet	  vurderer	  PET,	  at	  tendensen	  til	  

soloterrorismeforsøg	  i	  Vesten,	  herunder	  Danmark,	  er	  stigende.	  Truslen	  udgør	  en	  særlig	  

udfordring	  for	  sikkerheds-	  og	  efterretningstjenesterne,	  bl.a.	  fordi	  gerningsmændene	  kan	  

være	  svære	  at	  identificere	  på	  forhånd.”	  (PET	  2014	  A).	  Her	  artikuleres	  altså	  truslen	  som	  

”kompleks”	  og	  ”stigende”,	  og	  denne	  artikulations	  værdisætning	  af	  begrebsparret	  risiko	  

og	  sikkerhed	  må	  altså	  hedde	  risiko/sikkerhed.	  	  	  

Demokrati	  

Kildematerialet	  indeholder	  en	  række	  artikulationer	  omkring	  demokrati.	  I	  forhold	  til	  



	  Side	  62	  af	  78	  

PET’s	  årsberetning	  er	  det	  i	  langt	  størstedelen	  af	  tilfældene	  i	  forbindelse	  med	  forskellige	  

variationer	  over	  PET’s	  mission.	  Eksempelvis:	  ”Politiets	  Efterretningstjenestes	  opgave	  er	  

at	  forebygge,	  efterforske	  og	  modvirke	  foretagender	  og	  handlinger,	  der	  udgør	  eller	  vil	  

kunne	  udgøre	  en	  fare	  for	  Danmark	  som	  et	  selvstændigt,	  demokratisk	  og	  sikkert	  samfund.”	  

(PET	  2011	  A:	  95).	  Her	  opererer	  PET	  altså	  med	  en	  valorisering	  af	  demokrati,	  og	  det	  at	  

Danmark	  som	  et	  demokratisk	  samfund	  artikuleres	  som	  en	  væsentlig	  del	  af	  

organisationens	  eksistensgrundlag.	  	  

	  

Ellers	  drejer	  det	  sig	  eksempelvis	  om	  omtale	  af	  Indenrigsministeriets	  Demokratikontor	  

og	  en	  definition	  af	  ekstremisme	  som	  lyder:	  ”Anvendelse	  af	  ekstreme	  og	  udemokratiske	  

metoder	  for	  at	  nå	  politiske,	  ideologiske	  eller	  religiøse	  mål”	  (PET	  2011	  A:	  96).	  Igen	  er	  

valoriseringen	  demokratisk/udemokratisk	  til	  stede,	  og	  gennem	  artikulationen	  af	  den	  

udemokratiske	  ekstremisme	  og	  dens	  metoder	  markeres	  PET’s	  egne	  metoder	  samtidig	  

som	  demokratiske.	  Her	  tilskrives	  det	  danske	  samfund	  mening	  i	  form	  af	  idealer	  som	  

demokrati,	  frihed,	  sikkerhed,	  ligesom	  der	  i	  artikulationerne	  hersker	  en	  vis	  grad	  af	  

ækvivalens	  mellem	  distinktionerne	  demokratisk/udemokratisk	  og	  sikkerhed/risiko.	  Et	  

demokratisk	  samfund	  må	  forstås	  som	  både	  sikkert	  og	  frit	  og	  vice	  versa.	  

	  

Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  i	  en	  artikulation	  fra	  en	  rapport	  om	  politisk	  ekstremisme	  

udgivet	  i	  2011	  i	  kølvandet	  på	  den	  norske	  Breivik-‐sag:	  ”Det	  kendetegnende	  ved	  militant	  

ekstremisme	  er	  anvendelse	  af	  voldelige	  og	  udemokratiske	  metoder	  for	  at	  opnå	  politiske,	  

ideologiske	  eller	  religiøse	  formål.”	  (PET	  2011	  B:	  1).	  Igen	  artikuleres	  ”udemokratisk”	  som	  

den	  negativt-‐ladede	  modsætning	  til	  den	  anden	  del	  af	  begrebsparret	  

demokratisk/udemokratisk.	  

	  

I	  samme	  rapport	  optræder	  følgende	  citat:	  

”Fjendebilledet	  for	  nynazistiske	  grupper	  har	  traditionelt	  været	  jøder,	  farvede	  og	  

demokratiet,	  men	  omfatter	  i	  dag	  også	  muslimske	  indvandrere.”	  (PET	  2011	  B:	  4).	  

Igen	  artikuleres	  demokratiet	  altså	  som	  noget,	  der	  skal	  forsvares	  af	  PET	  over	  for	  nogle	  af	  

de	  grupperinger,	  hvis	  trusler	  efterretningstjenesten	  bekæmper.	  

	  

Hvis	  man	  ser	  på,	  hvordan	  den	  værdihierarkiske	  ladning	  i	  PET’s	  artikulationer	  om	  



	  Side	  63	  af	  78	  

henholdsvis	  demokrati	  og	  ikke-‐demokrati,	  så	  er	  der	  altså	  en	  tydelig	  valorisering	  af	  

demokratisk	  over	  udemokratisk.	  Endnu	  et	  eksempel	  på	  et	  sted	  i	  kildematerialet,	  hvor	  

en	  artikulation	  kan	  siges	  at	  modsige	  den	  generelle	  vægtning	  af	  begrebsparrene	  findes	  i	  

en	  nyhed	  på	  www.pet.dk:	  	  

"PET	  ser	  med	  stor	  alvor	  på	  overfaldet	  på	  formanden	  for	  Trykkefrihedsselskabet,	  Lars	  

Hedegaard,	  og	  PET	  samarbejder	  tæt	  med	  Københavns	  politi	  om	  efterforskningen	  af	  sagen	  

og	  om	  Lars	  Hedegaards	  sikkerhed.	  Som	  national	  sikkerhedsmyndighed	  arbejder	  PET	  

løbende	  på	  at	  identificere	  og	  imødegå	  voldelige	  ekstremistiske	  trusler.	  Det	  gælder	  ikke	  

mindst	  trusler	  rettet	  mod	  personer,	  der	  deltager	  i	  den	  offentlige	  debat.	  Det	  vil	  imidlertid	  

aldrig	  være	  muligt	  for	  PET	  at	  imødegå	  enhver	  mulig	  trussel.	  PET	  træffer	  ligeledes	  løbende	  

foranstaltninger	  med	  henblik	  på	  beskyttelsen	  af	  truede	  personer.	  Beslutningen	  om,	  

hvorvidt	  der	  er	  grundlag	  for	  at	  iværksætte	  beskyttelsesforanstaltninger,	  og	  om	  karakteren	  

og	  omfanget	  af	  de	  konkrete	  foranstaltninger,	  træffes	  på	  grundlag	  af	  de	  efterretninger,	  som	  

PET	  er	  i	  besiddelse	  af,	  og	  de	  trusselsvurderinger,	  som	  PET	  udarbejder.	  Det	  vil	  i	  øvrigt	  

aldrig	  være	  muligt	  for	  PET	  at	  yde	  fuldstændig	  beskyttelse	  i	  forhold	  til	  enhver	  person,	  der	  i	  

den	  offentlige	  debat	  giver	  udtryk	  for	  markante	  og	  kontroversielle	  synspunkter,	  og	  som	  

derfor	  potentielt	  vil	  kunne	  være	  mål	  for	  voldelige	  ekstremistiske	  trusler."	  (PET	  2013).	  

	  

Her	  ses	  for	  det	  første	  en	  ækvivalent	  relation	  mellem	  risiko/sikkerhed	  og	  

demokrati/ikke-‐demokrati,	  når	  PET	  italesættes	  som	  beskyttere	  af	  folk,	  der	  deltager	  i	  

den	  offentlige	  debat.	  En	  form	  for	  selvmodsigelse	  kan	  der	  dog	  siges	  at	  opstå	  i	  sidste	  del	  af	  

nyheden,	  hvor	  det	  nærmest	  modsatte	  ytres.	  Her	  artikuleres	  det	  netop,	  at	  det	  ikke	  er	  

muligt	  for	  PET	  totalt	  at	  beskytte	  personer,	  der	  deltager	  i	  den	  offentlige	  debat	  med	  

”markante	  og	  kontroversielle	  synspunkter”.	  

Delkonklusion	  

I	  det	  foregående	  er	  det	  blevet	  konstateret,	  at	  der	  med	  specialets,	  poststrukturalistiske,	  

dekonstruktive	  Laclau-‐blik	  og	  ledeforskellen	  betegner/betegnet	  er	  en	  række	  markante	  

forskelssætninger,	  som	  præger	  PET’s	  måde	  at	  iagttage	  sin	  egen	  relation	  til	  omverdenen.	  

Analysen	  har	  også	  påvist	  en	  række	  uklarheder	  i	  forhold	  til	  valoriseringen	  af	  disse	  

begrebspar.	  
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Overordnet	  set	  dominerer	  forskelle	  som	  åbenhed/lukkethed,	  sikkerhed/risiko,	  

demokratisk/udemokratisk,	  tryghed/utryghed,	  tillid/mistillid	  PET’s	  iagttagelser.	  Disse	  

distinktioner	  og	  deres	  valoriseringer	  hænger	  som	  analysen	  har	  vist	  sammen	  gennem	  en	  

række	  ækvivalente	  relationer.	  	  

Gennem	  kommunikationen	  i	  kildematerialet	  opsætter	  PET	  en	  række	  idealer	  for	  sig	  selv	  

som	  organisation	  og	  det	  samfund,	  de	  er	  en	  del	  af.	  Demokrati,	  sikkerhed,	  åbenhed,	  frihed	  

præger	  det	  blik	  efterretningstjenesten	  ser	  på	  sig	  selv	  og	  det	  danske	  samfund	  med.	  

Demokrati	  og	  frihed	  artikuleres	  som	  vigtige	  værdier	  i	  det	  danske	  samfund,	  og	  forsvaret	  

af	  disse	  værdier	  artikuleres	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  tjenestens	  eksistensberettigelse.	  

Kildematerialet	  rummer	  eksempler	  på	  distinktionen	  demokratisk/udemokratisk,	  når	  

PET	  artikulerer	  et	  modsætningsforhold	  mellem	  det	  danske	  demokrati,	  som	  de	  er	  til	  for	  

at	  beskytte	  og	  udemokratiske	  kræfter	  og	  metoder,	  som	  benyttes	  af	  de	  personer	  og	  

organisationer,	  som	  udgør	  trusler	  mod	  det	  danske	  samfund,	  dets	  borgere	  og	  værdier.	  

	  

Netop	  trusler,	  risiko	  og	  sikkerhed	  har	  analysen	  som	  nævnt	  også	  udpeget	  afgørende	  

begreber	  i	  forhold	  til	  PET’s	  kommunikation	  om	  sin	  relation	  til	  omverdenen.	  At	  skabe	  

sikkerhed	  for	  Danmark	  og	  danske	  interesser	  og	  at	  afværge	  trusler	  artikuleres	  som	  

efterretningstjenestens	  hovedformål.	  I	  forhold	  til	  valoriseringen	  af	  distinktioner	  som	  

sikkerhed/risiko	  og	  trusler/sikkerhed,	  tryghed/utryghed	  viser	  analysen,	  at	  sikkerhed	  

og	  tryghed	  valoriseres,	  da	  en	  høj	  grad	  af	  sikkerhed	  og	  tryghed	  i	  den	  danske	  befolkning	  

artikuleres	  som	  nogle	  af	  de	  væsentligste	  målsætninger	  for	  PET.	  Analysen	  viser	  dog	  også	  

at	  artikulationer,	  der	  valoriserer	  tryghed	  og	  sikkerhed,	  omhandler	  idealer	  og	  

ambitioner.	  De	  artikulationer,	  der	  fokuserer	  mere	  på	  det	  funktionelle	  og	  operationelle,	  

som	  eksempelvis	  den	  kommunikation,	  der	  omhandler	  trusselsbilledet	  og	  mere	  konkrete	  

beskrivelser	  af	  PET’s	  arbejde,	  ofte	  i	  stedet	  valoriserer	  trusler	  og	  risiko.	  Her	  artikuleres	  

risiko	  og	  trusler	  som	  alvorligt,	  stigende	  og	  komplekst	  og	  er	  altså	  på	  den	  dominerende	  

side	  af	  eksempelvis	  forskellen	  risiko/sikkerhed.	  Her	  er	  det	  trusselsbilledet	  og	  risikoen	  

for	  terrorangreb,	  der	  artikuleres	  som	  et	  uundgåeligt	  element,	  og	  at	  forebygge	  og	  

forhindre	  disse	  trusler	  bliver	  sværere	  og	  sværere	  og	  kræver	  øgede	  ressourcer,	  moderne	  

teknik,	  samarbejde	  med	  udlandet	  etc.	  	  

	  

En	  meget	  væsentlig	  distinktion,	  der	  opereres	  med	  i	  kildematerialet	  er	  
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åbenhed/lukkethed.	  Åbenhed	  artikuleres	  som	  et	  vigtig	  ideal,	  der	  har	  afgørende	  

betydning	  for	  PET’s	  arbejde	  og	  for	  befolkningens	  tillid	  til	  organisationen.	  I	  flere	  af	  PET’s	  

artikulationer	  gøres	  åbenheden	  ækvivalent	  med	  tillid,	  tryghed,	  organisationens	  ansvar	  

som	  offentlig	  myndighed.	  

I	  en	  række	  andre	  artikulationer	  har	  analysen	  derimod	  vist	  en	  anden	  valorisering	  af	  

åbenhed/lukkethed.	  Flere	  gange	  i	  forbindelse	  med	  en	  artikulation,	  der	  valoriserer	  

åbenhed,	  knyttes	  en	  artikulation,	  der	  omvendt	  fremhæver	  fortrolighed	  og	  lukkethed	  

som	  mulighedsbetingelser	  for,	  at	  PET	  kan	  udføres	  sit	  arbejde.	  Her	  artikuleres	  lukkethed	  

flere	  gange	  som	  ækvivalent	  med	  tryghed	  i	  samfundet,	  da	  åbenhed	  om	  organisationens	  

arbejde	  vil	  skabe	  unødig	  frygt.	  	  

	  

Lukkethed	  artikuleres	  også	  flere	  steder	  som	  ækvivalent	  med	  effektivitet	  frem	  for	  

ineffektivitet.	  Der	  opstår	  altså	  et	  modsætningsforhold	  i	  PET’s	  kommunikation,	  hvor	  et	  

ideal	  om	  åbenhed	  valoriseres,	  fordi	  eksempelvis	  effektivitet	  og	  lukkethed	  andre	  steder	  

valoriseres,	  og	  valoriseringerne	  dermed	  underløber	  hinanden.	  	  

	  

Disse	  skiftende	  valoriseringer	  illustrerer	  en	  høj	  grad	  af	  kontingens	  og	  uafgørbarhed,	  

hvad	  man	  med	  Laclaus	  ord	  kan	  kalde	  for	  ”indre	  uklarheder”,	  der	  afslører,	  at	  

eksempelvis	  åbenhedens	  privilegerede	  status	  ikke	  er	  så	  universel,	  som	  	  

det	  ellers	  kunne	  tyde	  på	  ved	  første	  øjekast	  (Laclau	  2002:	  150).	  

	  

Åbenhed	  forekommer	  altså	  som	  et	  ideal,	  der	  er	  umuligt	  at	  indløse,	  uden	  at	  det	  ville	  have	  

en	  negativ	  indvirkning	  på	  organisationens	  andre	  ambitioner	  om	  at	  skabe	  tryghed,	  være	  

en	  effektiv	  efterretningstjeneste	  etc.	  	  

	  

I	  sit	  arbejde	  med	  dekonstruktionen	  taler	  Derrida	  om	  at	  genindskrive	  et	  begrebspars	  

nedvurderede	  del	  ved	  at	  udarbejde	  et	  generaliseret	  modbegreb.	  Ved	  en	  udarbejdelse	  af	  

et	  sådant	  formår	  Derrida	  at	  påvise,	  hvordan	  den	  nedvurderede	  del	  af	  et	  begrebspar	  

muliggør	  den	  anden	  halvdel	  (Esmark	  et	  al	  144).	  Hvis	  man	  skal	  forsøge	  at	  genindskrive	  

en	  ”generaliseret	  lukkethed”	  kan	  man	  sige,	  at	  lukketheden	  er	  en	  gennemgående	  

forudsætning	  for,	  at	  åbenheden	  overhovedet	  har	  mulighed	  for	  at	  fremstå	  som	  et	  ideal.	  

Åbenhed	  ville	  ikke	  være	  noget,	  som	  PET	  bestræber	  sig	  efter	  at	  opnå	  den	  størst	  mulige	  
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grad	  af	  og	  som	  italesættes	  som	  en	  ambition,	  hvis	  ikke	  efterretningstjenesten	  

grundlæggende	  var	  præget	  af	  høj	  grad	  af	  lukkethed.	  En	  lukkethed,	  der	  artikuleres	  som	  

nødvendig	  i	  forhold	  til	  tjenestens	  formål.	  	  

Kapitel	  7:	  Diskussion	  

Ovenstående	  analyse	  har	  gennemgået	  kildematerialet	  og	  dets	  artikulationer	  for	  at	  finde	  

frem	  til,	  hvilke	  begrebspar	  eller	  med	  andre	  ord	  distinktioner,	  der	  præger	  PET’s	  

kommunikation	  om	  sin	  egen	  relation	  til	  omverdenen.	  Analysen	  har	  derudover	  

beskæftiget	  sig	  med	  at	  undersøge,	  hvordan	  PET	  valoriserer	  disse	  forskelle	  i	  sine	  

artikulationer,	  og	  hvilken	  sammenhæng	  der	  er	  mellem	  distinktionerne.	  Alt	  sammen	  for	  

at	  komme	  nærmere	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  efterretningstjenesten	  PET	  iagttager	  sig	  

selv	  og	  sin	  funktion	  i	  et	  demokratisk	  samfund.	  Formålet	  med	  dette	  var	  at	  give	  et	  andet	  

indblik	  i	  de	  spændinger,	  der	  de	  senere	  år	  har	  vist	  sig	  i	  endnu	  tydeligere	  grad	  end	  

tidligere,	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  opfattes	  som	  acceptabel	  adfærd	  og	  metoder	  for	  en	  

efterretningstjeneste.	  Et	  andet	  indblik	  end	  det	  en	  analyse	  af	  eksempelvis	  debatten	  i	  de	  

danske	  landsdække	  medier	  ville	  have	  givet,	  for	  selvom	  en	  sådan	  analyse	  formentlig	  også	  

ville	  have	  affødt	  interessante	  resultater,	  mangler	  denne	  debat	  som	  oftest	  en	  særdeles	  

væsentlig	  stemme,	  nemlig	  PET	  selv.	  

	  

Dette	  kapitel	  vil	  indeholde	  en	  diskussion	  af	  analysens	  resultater,	  og	  hvilken	  betydning	  

de	  kan	  siges	  at	  have	  i	  forsøget	  på	  at	  nærme	  sig	  en	  forståelse	  af	  det	  moderne	  PET	  og	  dets	  

udfordringer.	  

	  

I	  analysen	  vises	  det,	  at	  når	  PET	  artikulerer	  sin	  egen	  eksistensberettigelse,	  opereres	  der	  

med	  et	  sæt	  idealer	  for	  det	  danske	  samfund,	  som	  organisationen	  er	  sat	  i	  verden	  for	  at	  

forsvare.	  Det	  drejer	  sig	  om	  frihed,	  demokrati,	  åbenhed	  og	  sikkerhed,	  som	  artikuleres	  

som	  helt	  afgørende	  karakteristika	  ved	  Danmark.	  PET	  opererer	  altså	  her	  med	  en	  positiv	  

og	  idealiseret	  fremstilling	  af	  det	  danske	  samfund	  og	  organisationen	  selv,	  der	  står	  som	  

forkæmpere	  for	  disse	  værdier.	  Analysen	  viser	  dog	  også,	  at	  dette	  samfund	  med	  disse	  

værdier	  er	  under	  pres	  i	  form	  af	  trusler	  fra	  forskellige	  sider	  fra	  grupperinger,	  som	  ikke	  

deler	  eller	  er	  modstandere	  af	  Danmarks	  og	  PET’s	  værdisæt.	  	  
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Denne	  gennemgående	  artikulation	  af	  truslerne	  mod	  sikkerheden	  i	  det	  danske	  samfund	  

og	  de	  værdier,	  der	  præger	  det,	  kan	  ses	  som	  et	  slags	  argument	  for	  

efterretningstjenestens	  eksistensberettigelse.	  I	  offentligt	  udgivne	  publikationer,	  som	  

specialets	  kildemateriale	  jo	  baserer	  sig	  på,	  virker	  det	  oplagt,	  at	  det	  er	  i	  PET’s	  interesse	  

at	  artikulere	  et	  vist	  element	  af	  risiko	  og	  trusler	  for	  derigennem	  at	  gøre	  sig	  selv	  

uundværlige	  for	  et	  samfund,	  der	  ønsker	  at	  opretholde	  sikkerhed	  og	  tryghed.	  Dette	  kan	  

både	  siges	  at	  gøre	  sig	  gældende	  på	  et	  mere	  overordnet	  plan,	  hvor	  PET	  har	  en	  interesse	  i	  

at	  blive	  opfattet	  som	  et	  ubetinget	  nødvendigt	  forsvar	  for	  Danmark	  og	  de	  idealiserede	  

værdier,	  men	  også	  på	  et	  mere	  realpolitisk	  plan,	  hvor	  PET	  i	  eksempelvis	  årsrapporten	  

gentagne	  gange	  refererer	  til	  både	  tidligere	  beslutninger	  i	  Folketinget	  om	  at	  udvide	  

tjenestens	  beføjelser	  samt	  markante	  stigninger	  i	  de	  økonomiske	  rammer.	  Derudover	  

refereres	  der	  ofte	  til	  et	  øget	  behov	  for	  moderne	  teknologi,	  flere	  ressourcer,	  fleksibilitet,	  

etc.,	  i	  forhold	  til	  at	  imødegå	  de	  trusler,	  der	  findes,	  mod	  Danmark	  og	  danske	  interesser	  –	  

trusler	  fra	  eksempelvis	  terrorister,	  som	  ifølge	  PET	  bliver	  mere	  og	  mere	  sofistikerede.	  	  

	  

Det	  virker	  sandsynligt,	  at	  sådanne	  artikulationer,	  i	  hvert	  fald	  delvist,	  har	  karakter	  af	  

argumentation	  for	  øgede	  bevillinger	  til	  PET	  eller	  i	  det	  mindste	  en	  slags	  

baggrundsmateriale,	  der	  skal	  tjene	  som	  dokumentation	  for	  nødvendigheden	  af	  

eventuelle	  øgede	  bevillinger.	  Dette	  virker	  oplagt,	  fordi	  tidligere	  bevillinger	  og	  

lovændringer	  har	  medført	  til	  tider	  stor	  kritik	  i	  medierne,	  som	  det	  var	  tilfældet	  ved	  

vedtagelsen	  af	  de	  to	  terrorpakker	  i	  henholdsvis	  2001	  og	  2006	  (Information	  2006).	  De	  to	  

lovændringer	  gav	  blandt	  andet	  PET	  mulighed	  for	  at	  indhente	  oplysninger	  om	  

flypassagerer	  og	  gjorde	  det	  til	  en	  pligt	  for	  teleselskaber	  og	  internetudbydere	  at	  ”logge”	  

relevante	  trafikdata	  (Retsinformation	  2013	  A)	  (Retsinformation	  2013	  B).	  

	  

Det	  skal	  dog	  for	  en	  god	  ordens	  skyld	  fremhæves,	  at	  det,	  at	  artikulationerne	  skulle	  have	  

denne	  funktion,	  selvfølgelig	  ikke	  er	  ensbetydende	  med,	  at	  udsagnene	  er	  overdrevne	  

eller	  direkte	  usande.	  En	  vurdering	  af	  dette	  ligger	  helt	  uden	  for	  specialets	  ramme	  og	  ville	  

kræve	  en	  helt	  anden	  videnskabsteoretisk	  tilgang	  og	  empirisk	  adgang.	  	  
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Men	  selvom	  analysen	  af	  PET’s	  artikulationer	  viser	  forskelssætninger,	  der	  har	  karakter	  

af	  at	  fremhæve	  terrortrusler	  og	  andre	  risici	  som	  argumentation	  for	  nødvendigheden	  af	  

efterretningstjenestens	  funktion	  og	  støtte	  fra	  befolkningen	  og	  lovgivere	  i	  diverse	  

sammenhænge,	  fremskriver	  analysen	  også	  budskaber,	  der	  peger	  i	  andre	  retninger.	  Når	  

PET	  andre	  steder	  artikulerer	  sig	  selv	  som	  en	  organisation,	  der	  effektivt	  kan	  håndtere	  

trusler	  og	  imødegå	  dem	  på	  en	  sådan	  vis,	  at	  befolkningen	  kan	  stole	  trygt	  på	  dem,	  så	  kan	  

man	  argumentere	  for,	  at	  de	  er	  ude	  i	  et	  modsat	  ærinde.	  Det	  er	  oplagt	  også	  i	  PET’s	  

interesse	  at	  fremstille	  sig	  selv	  og	  sit	  arbejde	  som	  kompetent	  og	  effektivt,	  og	  det	  totale	  

skræmmebillede	  af	  en	  situation,	  hvor	  terrorister	  har	  frit	  spil	  til	  at	  angribe	  danske	  

interesser,	  vil	  helt	  åbenlyst	  falde	  negativt	  tilbage	  på	  PET.	  	  

	  

Man	  kan	  altså	  sige,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  slags	  paradoksal	  balancegang,	  hvor	  PET	  på	  den	  

ene	  side	  er	  interesseret	  i	  at	  fremstille	  sig	  selv	  i	  et	  positivt	  lys,	  som	  en	  kompetent	  og	  

tidssvarende	  efterretningstjeneste,	  der	  har	  taget	  hånd	  om	  de	  trusler	  og	  udfordringer,	  

som	  de	  senere	  år	  har	  budt	  på,	  men	  på	  den	  anden	  side	  også	  har	  en	  interesse	  i	  at	  

fremstille	  trusselsbilledet	  som	  stigende	  i	  omfang	  og	  kompleksitet	  og	  underspille	  

organisationens	  ressourcer	  for	  på	  den	  måde	  at	  gøre	  sig	  selv	  uundværlige	  og	  anmode	  om	  

flere	  ressourcer	  eller	  udvidet	  lovhjemmel.	  Dette	  tilsyneladende	  modsætningsforhold	  

kommer	  til	  syne	  flere	  steder	  i	  analysen,	  hvor	  man	  altså	  kan	  tale	  om,	  at	  valoriseringerne	  

af	  distinktionerne	  kommer	  til	  at	  underløbe	  hinanden	  og	  bliver	  hinandens	  umulighed.	  

Kommunikationen	  er	  så	  at	  sige	  i	  strid	  med	  sig	  selv.	  For	  det	  er	  svært	  at	  se,	  hvordan	  PET	  

både	  kan	  være	  opdateret	  og	  kompetent	  moderne	  efterretningstjeneste,	  der	  effektivt	  kan	  

håndtere	  trusler	  både	  præventivt	  og	  akut,	  hvis	  faren	  for	  at	  blive	  ramt	  af	  et	  terrorangreb	  

er	  overhængende.	  

	  

I	  forhold	  til	  italesættelsen	  af	  trusselsbilledet	  og	  graden	  af	  kompetencer	  og	  effektivitet	  i	  

organisationen,	  virker	  det	  jævnfør	  analysen	  altså	  som	  om,	  der	  foreligger	  en	  uundgåelig	  

paradoksalitet,	  fordi	  de	  respektive	  valoriseringer	  af	  tekstens	  forskelle	  ikke	  kan	  rumme	  

hinanden.	  Et	  terrorangreb	  mod	  Danmark	  vil	  aldrig	  bare	  være	  resultatet	  af	  ond	  vilje	  fra	  

en	  ekstremistisk	  gruppering,	  men	  også	  en	  fiasko	  for	  den	  organisation,	  der	  har	  til	  opgave	  

at	  forhindre	  noget	  sådant	  i	  at	  ske.	  	  
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Noget	  lignende	  kan	  iagttages	  i	  forhold	  til	  distinktionen	  åbenhed/lukkethed,	  hvor	  

analysen	  viste	  en	  høj	  grad	  af	  uafgørbarhed.	  PET	  artikulerer	  et	  ideal	  om	  åbenhed	  for	  

organisationen	  og	  et	  ønske	  om	  gennemsigtighed.	  Idealet	  om	  åbenhed	  passer	  godt	  

sammen	  med	  det	  værdisæt,	  der	  generelt	  artikuleres	  for	  samfundet,	  og	  enkelte	  steder	  

forklares	  ønsket	  om	  åbenhed	  endda	  med,	  at	  den	  offentlige	  tillid,	  som	  åbenhed	  giver,	  er	  

medvirkende	  til,	  at	  PET	  kan	  udøve	  sit	  arbejde	  på	  bedst	  muligvis.	  Som	  analysen	  dog	  også	  

viser,	  er	  der	  dog	  også	  en	  lang	  række	  af	  eksempler	  i	  kildematerialet,	  hvor	  denne	  

distinktion	  valoriseres	  omvendt,	  og	  åbenheden	  i	  stedet	  artikuleres	  som	  en	  hindring	  for,	  

at	  PET	  kan	  fungere	  effektivt	  og	  som	  en	  unødvendig	  kilde	  til	  frygt	  og	  utryghed,	  mens	  

fortrolighed	  og	  lukkethed	  i	  stedet	  fremhæves	  som	  nødvendige	  elementer	  i	  

organisationens	  arbejde.	  	  

	  

Spørgsmålet,	  der	  rejser	  sig	  her,	  er	  naturligvis,	  hvad	  dette	  tilsyneladende	  uafgørbare	  

eller	  uafklarede	  forhold	  til,	  hvordan	  PET	  iagttager	  sig	  selv	  og	  ønsker	  at	  fremstå	  for	  

omverdenen,	  skyldes?	  For	  burde	  det	  ikke	  være	  ligetil?	  Enten	  indfri	  ambitionen	  om	  

åbenhed	  med	  de	  konsekvenser,	  det	  nu	  måtte	  have,	  eller	  tone	  rent	  flag	  og	  meddele,	  at	  

efterretningsvæsen,	  og	  de	  arbejdsmetoder	  det	  indebærer,	  er	  uforeneligt	  med	  åbenhed	  

og	  er	  afhængig	  af	  fortrolighed	  og	  hemmelighedskræmmeri?	  

	  

Når	  analysen	  viser,	  at	  PET	  synes	  at	  betragte	  åbenhed	  som	  et	  ideal,	  der	  i	  praksis	  er	  

næsten	  umuligt	  at	  opnå,	  men	  alligevel	  insisterer	  på	  at	  fremhæve	  åbenhedens	  betydning,	  

virker	  det	  oplagt	  at	  pege	  på	  relationen	  til	  omverdenen,	  og	  de	  værdier	  PET	  selv	  

artikulerer	  for	  det	  danske	  samfund	  som	  en	  mulig	  forklaring.	  For	  når	  PET	  selv	  

fremhæver	  demokrati	  og	  frihed	  som	  værdier,	  den	  har	  som	  sin	  mission	  at	  forsvare,	  må	  

PET	  som	  en	  offentlig	  institution	  også	  kommunikere,	  at	  de	  forsøger	  at	  leve	  op	  til	  nogle	  af	  

de	  karakteristika,	  der	  kendetegner	  et	  frit	  demokrati,	  såsom	  åbenhed	  og	  

gennemsigtighed	  hos	  myndighederne.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  når	  åbenhed	  

artikuleres	  som	  et	  ideal,	  er	  det	  snarere	  et	  udtryk	  for,	  at	  man	  gerne	  vil	  stille	  

omgivelserne	  tilfredse	  end	  en	  reel	  ambition	  om	  at	  drive	  efterretningstjeneste	  på	  en	  ny	  

måde.	  	  

	  



	  Side	  70	  af	  78	  

Omvendt	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  selve	  det	  faktum,	  at	  PET	  kommunikerer	  med	  

offentligheden	  gennem	  de	  tekster	  og	  publikationer,	  som	  udgør	  kildematerialet,	  i	  sig	  selv	  

er	  et	  bevis	  på	  en	  reel	  prioritering	  af	  åbenhed	  og	  et	  resultat	  af,	  at	  PET	  som	  

efterretningstjeneste	  er	  rundet	  af	  et	  demokratisk	  samfund	  –	  der	  vil	  formentlig	  findes	  en	  

lang	  række	  lande,	  hvor	  eksempelvis	  udgivelsen	  af	  en	  årsrapport	  med	  det	  indhold	  som	  i	  

den	  af	  PET	  udgivne	  publikation,	  aldrig	  ville	  finde	  sted.	  Man	  kan	  endda	  argumentere	  for,	  

at	  dette	  speciale	  ikke	  var	  blevet	  til	  noget	  uden	  en	  vis	  grad	  af	  åbenhed	  fra	  PET	  om	  sit	  eget	  

syn	  på	  sin	  relation	  til	  det	  omgivende	  samfund.	  	  

	  

Alligevel	  tyder	  den	  lange	  række	  af	  eksempler	  fra	  kildematerialet	  på	  artikulationer,	  hvor	  

fortrolighed	  og	  lukkethed	  valoriseres	  og	  åbenhed	  nedvurderes	  på,	  at	  PET	  formentlig	  

hverken	  evner	  eller	  ønsker	  at	  fremstå	  ligeså	  åbne	  og	  gennemsigtige,	  som	  visse	  af	  deres	  

artikulationers	  idealisering	  ellers	  antyder.	  Det,	  at	  blive	  opfattet	  som	  en	  relativt	  åben,	  

tilgængelig	  og	  tillidsvækkende	  offentlig	  myndighed,	  er	  formentlig	  en	  reel	  prioritet	  for	  

PET,	  mens	  de	  konsekvenser,	  dette	  i	  realiteten	  ville	  have	  for	  organisationens	  operative	  

virke,	  anses	  for	  urealistiske.	  

	  

Overordnet	  set	  kunne	  man	  argumentere	  for,	  at	  PET’s	  forskelssætninger	  i	  deres	  

kommunikation	  om	  deres	  relation	  til	  omverdenen	  er	  præget	  af	  den	  overordnede	  

distinktion	  realisme/idealisme,	  en	  slags	  særlig	  logik,	  hvor	  der	  artikuleres	  en	  høj	  grad	  af	  

idealisme,	  som	  bliver	  forhindret	  i	  at	  udfolde	  sig	  af	  realiteterne.	  Omvendt	  kan	  man	  også	  

argumentere	  for,	  at	  hvis	  den	  artikulerede	  idealisme	  om	  åbenhed	  i	  organisationen	  blot	  er	  

udtryk	  for	  et	  strategisk	  ønske	  om	  at	  behage	  politikere	  eller	  andre	  interessenter	  og	  at	  

imødekomme	  eller	  forebygge	  kritik,	  er	  idealismen	  i	  virkeligheden	  snarere	  et	  udtryk	  for	  

realisme.	  

	  

Analysens	  resultater	  kan	  med	  lethed	  bruges	  til	  at	  rette	  en	  kritik	  mod	  PET	  for	  denne	  

uafgørbarhed	  og	  det	  paradoksale	  forhold	  mellem	  idealiseringen	  af	  åbenhed	  og	  

artikulationen	  af	  dens	  praktiske	  umulighed.	  Man	  kan	  kritisere	  PET	  for	  ikke	  i	  

tilstrækkelig	  høj	  grad	  at	  ville	  åbne	  sig	  for	  omverdenen	  og	  i	  det	  daglige	  praktiske	  arbejde	  

operere	  med	  en	  grad	  af	  gennemsigtighed,	  der	  ville	  give	  både	  folkevalgte,	  journalister	  og	  

private	  borgere	  bedre	  mulighed	  for	  at	  følge	  med	  i	  tjenestens	  arbejde	  og	  for	  at	  kunne	  
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påtale	  eventuelle	  brud	  på	  retssikkerhed	  eller	  lignende.	  En	  sådan	  kritik	  ville	  naturligvis	  

kunne	  forstærkes	  af	  PET’s	  artikulerede	  idealisme,	  der	  som	  nævnt	  kan	  anskues	  som	  et	  

forsøg	  på	  at	  tilfredsstille	  omverdenens	  krav	  til	  organisationen.	  

	  

Omvendt	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  måske	  snarere	  er	  omverdenen,	  der	  med	  sine	  

krav	  til	  en	  organisation	  som	  PET	  udviser	  en	  misforstået	  opfattelse	  af,	  hvad	  en	  

efterretningstjeneste	  er	  og	  skal	  kunne	  eller	  i	  hvert	  fald	  en	  urealistisk	  opfattelse	  af,	  i	  hvor	  

høj	  grad	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  være	  åbne	  over	  for	  offentligheden	  om	  sager	  og	  

metoder,	  hvis	  man	  samtidig	  stiller	  høje	  krav	  til	  dens	  dygtighed	  og	  effektivitet.	  Samtidig	  

kan	  man	  også	  argumentere	  for,	  at	  PET’s	  artikulationer	  trods	  uafgørbarheden	  og	  de	  

modstridende	  forskelssætninger	  om	  åbenhedens	  betydning	  dog	  i	  det	  mindste	  

artikulerer	  nødvendigheden	  af	  lukkethed	  for	  en	  efterretningstjeneste	  frem	  for	  

eksempelvis	  at	  forsøge	  at	  fremstille	  organisationen	  og	  dens	  arbejde	  som	  præget	  af	  stor	  

åbenhed.	  Set	  i	  det	  lys	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  analysen	  af	  PET’s	  forskelssætninger	  

snarere	  end	  at	  illustrere	  en	  organisation,	  der	  via	  sproglig	  spin	  forsøger	  at	  undvige	  

kritik,	  viser	  en	  organisation,	  der	  er	  splittet	  mellem	  sit	  eget	  ønske	  om	  at	  agere	  på	  en	  

bestemt	  måde	  og	  omverdenens	  krav.	  
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Kapitel	  8:	  Konklusion	  	  

På	  baggrund	  af	  specialets	  analysestrategiske	  konstruktion	  og	  den	  følgende	  analyse	  og	  

diskussion	  af	  dennes	  resultater	  kan	  der	  foretages	  en	  række	  konklusioner,	  som	  jeg	  i	  det	  

følgende	  vil	  gøre	  nærmere	  rede	  for.	  	  

	  

Specialets	  empiri	  bestående	  af	  et	  kildemateriale,	  som	  er	  en	  samling	  af	  PET’s	  offentligt	  

udgivne	  publikationer	  og	  tekster,	  vurderedes	  til	  at	  være	  et	  tilstrækkeligt	  grundlag	  for	  at	  

vurdere	  hvilke	  forskelle,	  der	  dominerer,	  når	  PET	  kommunikerer	  om	  sin	  egen	  relation	  til	  

omverdenen.	  En	  række	  af	  diskussionens	  perspektiver	  kunne	  dog	  have	  været	  udfoldet	  i	  

endnu	  højere	  grad,	  hvis	  empirien	  havde	  inkluderet	  mediedækningen	  af	  PET,	  men	  det	  

blev	  vurderet	  til	  at	  blive	  for	  omfangsrigt	  og	  i	  for	  høj	  grad	  have	  fjernet	  fokus	  fra	  PET’s	  

eget	  blik	  på	  sin	  rolle.	  

	  

Specialets	  analysestrategiske	  blik,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  Ernesto	  Laclaus	  arbejde	  

med	  dekonstruktionen,	  må	  betegnes	  som	  velvalgt	  i	  forhold	  til	  at	  svare	  på	  

problemformuleringens	  forskningsspørgsmål.	  	  	  

	  

Det	  kan	  konstateres,	  at	  PET’s	  kommunikation	  som	  repræsenteret	  ved	  kildematerialet	  

rummer	  en	  række	  markante	  distinktioner,	  der	  præger	  PET’s	  måde	  at	  iagttage	  sin	  egen	  

relation	  til	  omverdenen	  på.	  Det	  er	  distinktioner	  som	  åbenhed/lukkethed,	  

frihed/ufrihed,	  demokratisk/udemokratisk,	  tryghed/utryghed,	  trusler/sikkerhed,	  

effektiv/ineffektiv,	  der	  gentagne	  gange	  artikuleres,	  når	  PET	  kommunikerer	  om	  sin	  rolle	  

i	  relation	  til	  omverdenen.	  	  

	  

Disse	  forskelssætninger	  og	  valoriseringerne	  af	  dem	  viser,	  at	  PET	  iagttager	  sig	  selv	  som	  

en	  organisation,	  der	  valoriserer	  frihed,	  demokrati,	  tryghed,	  åbenhed	  og	  sikkerhed	  og	  ser	  

det	  som	  sit	  eksistensgrundlag	  at	  forsvare	  disse	  værdier,	  som	  PET	  ser	  som	  værende	  

under	  pres	  jævnfør	  artikulationerne	  om	  trusler	  mod	  Danmark	  og	  danske	  interesser.	  	  
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PET	  iagttager	  sig	  selv	  som	  en	  organisation,	  der	  prioriterer	  åbenhed	  og	  samarbejde	  med	  

befolkningen,	  andre	  offentlige	  myndigheder	  og	  internationale	  samarbejdspartnere,	  og	  

som	  evner	  at	  skabe	  sikkerhed	  og	  imødegå	  trusler	  på	  effektiv	  og	  kompetent	  vis.	  	  

	  

Disse	  valoriseringer	  er	  dog	  præget	  af	  en	  høj	  grad	  af	  kontingens,	  idet	  valoriseringerne	  en	  

række	  steder	  i	  kildematerialet	  strider	  mod	  hinanden.	  Åbenhed	  valoriseres	  i	  en	  række	  

artikulationer,	  men	  flere	  steder	  valoriseres	  i	  stedet	  lukkethed,	  som	  artikuleres	  som	  

ækvivalent	  med	  valoriseringer	  som	  eksempelvis	  effektiv/ineffektiv.	  

	  

Det	  kan	  altså	  konkluderes,	  at	  PET’s	  kommunikation	  om	  sin	  egen	  relation	  til	  

omverdenen	  er	  præget	  af	  en	  række	  distinktioner,	  hvis	  relationer	  kan	  siges	  at	  underløbe	  

hinanden,	  hvilket	  illustrerer	  en	  høj	  grad	  af	  uafgørbarhed.	  	  

	  

Det	  kan	  konkluderes,	  at	  der	  gennem	  PET’s	  valoriseringer	  og	  disses	  indbyrdes	  relationer	  

synes	  at	  herske	  et	  paradoksalt	  forhold	  mellem	  de	  idealer,	  der	  artikuleres,	  og	  de	  

operationelle	  realiteter,	  der	  artikuleres.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  dette	  er	  et	  udtryk	  

for	  en	  særlig	  logik,	  hvor	  PET	  på	  den	  ene	  side	  iagttager	  sig	  selv	  som	  eksponent	  for	  det	  

demokratiske	  samfunds	  værdisæt,	  men	  samtidig	  retfærdiggør	  afvigelser	  fra	  dette	  for	  at	  

kunne	  forsvare	  samme	  værdisæt.	  
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Kapitel	  9:	  Perspektivering	  

Som	  det	  er	  blevet	  nævnt	  flere	  gange	  i	  løbet	  af	  specialet,	  og	  som	  analysens	  resultater	  og	  

diskussionen	  af	  disse	  illustrerer,	  rummer	  emnet	  en	  række	  analytiske	  perspektiver,	  som	  

specialets	  fokus	  og	  begrænsede	  omfang	  ikke	  har	  givet	  mulighed	  for	  at	  udfolde.	  Formålet	  

med	  dette	  perspektiveringsafsnit	  er	  at	  kort	  introducere	  nogle	  af	  de	  potentielle	  	  

retninger,	  som	  specialet	  har	  åbnet	  op	  for.	  	  

	  

I	  teoriafsnittet	  blev	  det	  cirkulære	  forhold	  mellem	  dekonstruktion	  og	  diskursanalyse	  

gennemgået,	  og	  ovenpå	  dette	  speciales	  dekonstruktive	  analyse	  af	  PET’s	  kommunikation	  

om	  sin	  egen	  rolle	  kunne	  et	  potentielt	  næste	  skridt	  være	  at	  forsøge	  at	  påvise	  hegemoni	  

gennem	  en	  diskursanalyse	  af	  dette	  speciales	  begreber.	  Man	  kunne	  eksempelvis	  

forestille	  sig	  en	  diskursanalyse	  af	  mediedækningen	  i	  forbindelse	  med	  en	  kritisk	  sag	  for	  

PET,	  hvor	  man	  kortlægger	  den	  politiske	  konflikt	  og	  kampen	  om	  at	  opnå	  hegemoni	  om,	  

hvordan	  PET	  som	  efterretningstjeneste	  italesættes.	  Et	  sådant	  perspektiv	  ville	  kunne	  

bidrage	  med	  en	  højere	  grad	  af	  indsigt	  i	  omverdenens	  syn	  på	  PET,	  et	  perspektiv	  som	  

ligger	  uden	  for	  dette	  speciales	  ramme,	  men	  som	  er	  interessant	  for	  at	  kunne	  forstå	  

organisationens	  rolle	  og	  status	  i	  samfundet,	  og	  i	  forlængelse	  af	  dette	  speciales	  

undersøgelser	  vil	  kunne	  sige	  noget	  om,	  hvordan	  opfattelse	  af	  PET	  i	  den	  offentlige	  debat	  

eventuelt	  kan	  siges	  at	  have	  indflydelse	  på	  organisationens	  selvopfattelse.	  

	  

Et	  andet	  perspektiv	  som	  ville	  kunne	  bidrage	  yderligere	  til	  forståelsen	  af	  PET’s	  relation	  

til	  omverdenen	  kunne	  være	  en	  analyse	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  biopolitiske	  teori	  

almindelighed	  og	  Giorgio	  Agambens	  arbejde	  med	  den	  suveræne	  magt	  og	  begreber	  som	  

Homo	  Sacer	  og	  undtagelsestilstanden	  i	  særdeleshed.	  Hans	  brug	  af	  den	  juridiske	  figur	  

Homo	  Sacer,	  der	  er	  et	  udtryk	  fra	  den	  arkaiske	  romerret,	  som	  betegner	  et	  menneske,	  der	  

er	  undtaget	  for	  både	  guddommelig	  og	  gejstlig	  ret,	  benytter	  Agamben	  til	  at	  

problematisere	  vor	  tids	  sammenblanding	  af	  ret	  og	  liv.	  	  

	  

Noget	  af	  det	  Agamben	  blandt	  andet	  har	  problematiseret,	  er	  de	  ændringer,	  der	  er	  sket	  

med	  retssikkerheden	  i	  en	  række	  lande	  efter	  11.	  september	  (Geulen	  2012:	  3).	  
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I	  forhold	  til	  specialets	  problemstilling	  og	  mulige	  knopskydninger	  af	  dette,	  ville	  det	  

således	  være	  interessant	  at	  forfølge	  betydningen	  og	  konsekvenserne	  af	  PET’s	  rolle	  i	  

samfundet	  med	  fokus	  på	  den	  juridiske	  særstilling,	  som	  en	  efterretningstjeneste	  har.	  

Flere	  steder	  i	  specialet	  er	  eksempelvis	  de	  to	  terrorpakker	  blevet	  benævnt,	  og	  med	  tanke	  

på	  de	  lækkede	  informationer	  om	  omfangsrig	  overvågning	  af	  borgere	  af	  tjenester	  som	  

amerikanske	  NSA	  og	  britiske	  GCHQ,	  som	  de	  danske	  tjenester	  arbejder	  sammen	  med,	  er	  

der	  basis	  for	  en	  analyse	  af	  betydningen	  af	  denne	  type	  magt	  i	  det	  moderne	  samfund	  –	  en	  

analyse,	  som	  Agambens	  biopolitiske	  begrebsapparat	  ville	  være	  oplagt	  til	  at	  kvalificere.	  

	  

Af	  andre	  perspektiver	  kunne	  man	  måske	  forestille	  sig	  en	  komparativ	  analyse	  af	  PET’s	  

kommunikation	  om	  sin	  rolle	  i	  relation	  til	  omverdenen	  med	  analyse	  af	  en	  tilsvarende	  

tjeneste	  i	  et	  eller	  flere	  andre	  lande	  –	  det	  kunne	  være	  allierede	  som	  USA	  eller	  England.	  En	  

sådan	  komparativ	  analyse	  ville	  kunne	  vise,	  om	  efterretningstjenesterne	  i	  andre	  lande	  

valoriserer	  andre	  værdier	  end	  PET,	  hvilket	  ville	  bidrage	  til	  forståelsen	  af	  dette	  speciales	  

resultater,	  og	  hvilke	  betingelser	  der	  kan	  have	  været	  medvirkende	  til	  PET’s	  

selvforståelse.	  
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