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Executive summary 
This master thesis concerns the Danish Social Liberal Party Radikale Venstre. In 2005 at the 

national election, this 104-year-old party had an enormous success. Since then the party has 

solidly lost support and now receives very bad quotes in the opinion polls. Why is that? This 

master thesis points towards the fact that the very conditions for succeeding in Danish politics 

changed significantly back in 2001, when the election of a new Danish government imposed 

serious consequences on Radikale Venstre. 

Armed with French discourse analysis and German systems theory, this master thesis runs 

thoroughly through 3,600 pages of debate books, articles, contemporary diagnoses and four of 

the most prominent political commentators are being interviewed. 

The present master thesis finds that the current conditions for achieving success depend on 

the following factors: A political party must have a contract policy, it needs a great individual 

case that frames the politics of the party, it must be strong in value-based policy such as 

judicial, immigration and refugee policy, and, finally, Danish politics need personification 

through a front figure who symbolizes the party’s politics and identifies with it. The political 

projects in Denmark that have been successful throughout the last ten years fulfil all the 

criteria listed above. 

After an identification and clarification of the conditions to succeed in Danish politics, the 

thesis studies how Radikale Venstre is relating to these new conditions. It examines the 

party’s view and finds that Radikale Venstre is discordant as far as the party members view 

on these new conditions are concerned – should the party obey the new conditions, or should 

it reject them as being bad and incorrect? The interviews with the party’s parliamentarian 

representatives reveal that this is the point that they among themselves are in complete 

disagreement about. 

It is this very disagreement in Radikale Venstre that shows to have become a general and 

common element in the party. The room for disagreement is an important factor in the party 

as it is the only political party in Denmark who has no agreement to expel members that can 

possibly harm the party. The party’s culture is one of particular freedom. Radikale Venstre 

has, as the only party, a homepage for debate, where internal affairs within the party are being 

discussed openly online. The party’s political leader does not even take offence at the most 

critical voices and attacks on the party line, uttered by radical members of the parliament, but 

leaves room for everybody to express themselves. 
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This openness and freedom among the members of the Radikale Venstre, has created a 

problem for the party. There is a disagreement about the requirements for success as well as 

what it actually is that Radikale Venstre should be. This problem has caused confusion among 

the voters. 

The conditions in modern politics have changed and are today all about contract policy, great 

individual cases, value-based policy and personification. The voters want to know, what they 

can be guaranteed and in order to be in the elector’s awareness a political party must be 

identified with an individual case, have a clear and solid value-based policy and a charismatic 

and distinct person in front. Radikale Venstre is lacking all these factors at the moment. 

The instrument that holds a political party together and constitutes its identity is power. In the 

present situation the power is drifting around in Radikale Venstre. Due to the fact of internal 

disagreement, the party’s ability to determine its direction has proven hard even though 

direction as such is the crucial element for the success of a political party. Without a direction, 

the electors do not know what kind of political product they get by voting for Radikale 

Venstre. 

Altogether, this master thesis has come up with a contemporary diagnosis of the conditions to 

succeed in modern Danish politics and exemplifies why Radikale Venstre have had so little 

success in recent years. 
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Indledning og problemfelt 

Anslaget 
Der er to grundlæggende undringspunkter for dette speciale. Det første knytter sig til det, der 

af mange er blevet benævnt ”systemskiftet” ved valget i 2001, hvor Danmark fik en borgerlig 

regering for første gang siden 1990 (Wichmann 2009, 56). Det var på mange måder et valg, 

der gjorde op en traditionel måde at føre valgkamp og politik på (Hjarvard 2008, 56). De 

fremherskende politiske værdier ændrede sig naturligt med en ny borgerlig regering, og ligeså 

syntes vilkårene for kontakten med mellem vælgerne, politikerne og pressen at tegne sig 

anderledes end før (Hjarvard 2008, 40). 

Det andet undringspunkt skal ses i forlængelse af det første. Ved valget i 2005 fik partiet 

Radikale Venstre (herefter RV) med Marianne Jelved i spidsen et historisk godt valg med 17 

mandater i Folketinget (Wichmann 2009, 76). Mange for et parti, der siden 1973 havde ligget 

på mellem 6 og 10 mandater i Folketinget (Friisberg 2008, 54). I 2005 var det blevet ”cool” at 

være radikal, og man talte ligefrem om at være ”radicool” (Friisberg 2008, 58). Partileder, 

Marianne Jelved, var med sin svingende håndtaske og Anders Fogh-kritiske-retorik, utroligt 

populær (Wichmann 2009, 55). Trods de 17 mandater var den parlamentariske situation 

uændret; flertallet mellem Venstre, Konservativ og Dansk folkeparti (VKO) kunne fortsætte 

som før valget, og dermed var RV stadig uden egentlig indflydelse (Friisberg 2008, 77) til 

trods for deres store valgsucces. Kort efter valget i 2005 meldte partiet, via det såkaldte 

”frihedsbrev” ud, at man pegede på Marianne Jelved som statsministerkandidat, og at man 

ikke ville gå på kompromis med væsentlige dele af udlændingepolitikken, som der ellers var 

en bred opbakning til i Folketinget (Friisberg 2008, 65).  

RV’s udmelding gjorde, at det ellers gode forhold til Socialdemokratiet blev mere anstrengt 

(Wichmann 2009, 54). Da centrale medlemmer af RV, Naser Khader og Anders Samuelsen, 

forlod partiet og oprettede Ny Alliance i maj 2007, svækkedes partiet betydeligt i 

meningsmålingerne. Som en direkte konsekvens heraf overtog Margrethe Vestager 

formandskabet fra Marianne Jelved. Ved det seneste valg i november 2007 gik partiet tilbage 

til 5,1 % af stemmerne, svarende til de nuværende 9 mandater i Folketinget (Friisberg 2009, 

35).  

I tiden efter seneste valg har der i partiet været en intern uenighed om, hvorvidt man vil støtte 

rød blok (Socialdemokratiet og Socialistisk folkeparti) eller blå blok (Venstre og 

Konservative Folkeparti) eller begge dele.  
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Denne uenighed blev for alvor synlig i 2008, hvor endnu et medlem af RV, Simon Emil 

Ammitzbøll, tog sin afgang, og hvor partiet rykkede tæt på kun 4 % af stemmerne i flere 

landdækkende meningsmålinger (web 1). 

I den seneste meningsmåling, fra september 2009, ligger RV historisk tæt på spærregrænsen 

med 3,6 % af stemmerne (web1). 

Problemet  
Folketingsvalget i november 2007 betød et markant fald i borgerligtsindede vælgere, der 

traditionelt set have stemt på midterpartier, herunder RV (Wichmann 2009, 31). I stedet for at 

stemme på midterpartier, støttede disse vælgere nu direkte borgerlige partier (Wichmann 

2009, 32). Ved at tabe sin højrefløj til de borgerlige partier, gik RV fra at have appel hos både 

højre og venstre i det politiske spektrum, til kun at have det til venstre for midten. Rollen som 

den traditionelle brobygger ind over midten mistedes (Friisberg 2009, 67). 

Denne nye vælgersammensætning bag RV har skabt udfordringer i forhold til det politiske 

spillerum. Med en sammensætning af vælgere, der hælder mest til venstre for midten, og som 

ikke ser sig selv som støtte for en regering med den nuværende statsminister Lars Løkke 

Rasmussen, er RV nærmest tvunget til at bakke op om Socialdemokraternes og SF’s politiske 

projekt. Til trods for en fastlåst politisk position siden 2001 har RV først i marts 2009 meldt 

sig på banen sammen med den øvrige opposition (Wichmann 2009, 33). Dette dog meget 

forsigtigt og med krav som udelukkes kategorisk af både Socialdemokraterne og SF (web 2). 

Status i dag er, at partiet fører en meget skarp retorik mod den nuværende regering, har svært 

ved at nå de borgerlige vælgere, og kun forsigtigt og med en meget hård tone, har stillet sig 

sammen med den øvrige opposition (Wichmann 2009, 33). 

Siden valget 2005 er partiets vælgerskare altså blevet alvorligt reduceret, og selv om svaret på 

”hvorfor?” umiddelbart kunne findes i de ovenstående forhold, undrer det alligevel, hvordan 

ethvert tiltag RV har taget for komme på ret køl, synes at have givet den modsatte effekt og 

sendt partiet længere og længere mod spærregrænsen. Partiet, der var det mest hippe man 

kunne stemme på i starten af det nye årtusinde, og som trods en politisk afskalning til Ny 

Alliance (i dag Liberal Alliance), i dag står tilbage som det eneste parti i dansk politik, der 

aktivt har forsøgt at gøre op med blokpolitikken. Trods dette, og et ønske om at kunne 

samarbejde med begge lejre (rød og blå blok), er det tilsyneladende ikke længere muligt for 

RV at være et brobyggende midterparti i dansk politik.  



  7 

Til trods for den parlamentariske situation med VKO-flertallet siden 2001, der betyder at RV 

er sat uden for egentlig indflydelse, så undrer dette speciale sig over, hvorfor det ikke er 

lykkedes RV at få fat i de mange vælgere, der tydeligt søgte/søger et brobyggerparti 

(Friisberg 2009, 65).  

Da Ny Alliance, der slog sig op på midterpolitik og et opgør med blokpolitikken, blev dannet, 

stod de sammen med RV til at få omkring 30 mandater i Folketinget (Friisberg 2009, 60). 

Dette var et udtryk for, at der var mange vælgere, der ønskede et samarbejde henover midten 

og komme af med blokpolitikken (Friisberg 2009, 65). Hvorfor var det, efter Ny Alliances 

fiasko, at RV ikke formåede at være det antiblokpolitiske midterparti som vælgerne ønskede? 

Systemskiftet ved valget i 2001 betød at Danmark fik en borgerlig regering. Traditionen for 

måden, hvorpå partierne og politikerne kommunikerede med vælgerne, og måden hvorpå man 

benyttede pressen, syntes ændret (Hjarvard 2008, 40). Vilkårene for at få politisk succes i 

moderne dansk politik var pludselig nogle andre end tidligere. 

Dette speciales to grundlæggende undringspunkter er derfor, hvordan vilkårene for moderne 

politik siden valget i 2001 tegner sig, og hvordan og hvorfor RV, der ellers var et populært og 

moderne parti, har haft så svært ved at lykkes de seneste år. Hvad er det, som RV ikke har 

kunnet finde ud af? 

Opgaven for dette speciale er altså at forsøge at afdække, hvorledes vilkårene for dansk 

politik ser ud i dag efter det såkaldte systemskifte i 2001, og hvordan RV iagttager disse 

vilkår, for på den måde at kunne svare på følgende problemformulering:  

 

Hvordan ser vilkårene ud for at lykkes i dansk politik anno 2009, og hvordan har 

partiet Radikale Venstre iagttaget disse vilkår, og hvilke konsekvenser har denne 

iagttagelse for partiet og dets mulighed for at lykkes? 

 

 

For at kunne besvare problemformuleringens første del, Hvordan ser vilkårene ud for at 

lykkes i moderne dansk politik anno 2009, indledes med at undersøge vilkårene for moderne 

politik. Når specialet taler om ”at lykkes”, tales der om vælgertilslutning målt i stemmer ved 

folketingsvalg, mandatantal og meningsmålinger. Et godt valgresultat eller en god 

meningsmåling er altså i dette speciale kriteriet for at lykkes.  
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Med ”lykkes” tænkes på de betingelser, der har været udslagsgivende for den succes, et parti 

har oplevet via valgresultater og meningsmålinger.  For at undersøge vilkårene analyseres de 

forskellige politiske projekter, der er lykkedes siden systemskiftet 2001. Hvad er fælles for 

dem, og kan der udledes nogle fælles vilkår for, hvad der er vigtige elementer for at få succes 

i det politiske system i Danmark?  

Besvarelsen af problemformuleringens anden del, hvordan har partiet Radikale Venstre 

iagttaget disse vilkår, bygger på en analyse af den kommunikation, RV har brugt om de 

fremanalyserede vilkår i første del. Hvordan ser RV disse vilkår, og hvad mener de om dem 

internt i partiet? Kommunikeres der om vilkårene på en afvisende, strategisk, økonomisk eller 

helt anden måde? Med andre ord søger denne del af specialet at afdække, hvilken semantik, 

altså hvilken betydning partiet har brugt og bruger, om de moderne vilkår for at lykkes i 

dansk politik.  

Den tredje del af problemformuleringen, hvilke konsekvenser har denne iagttagelse for partiet 

og deres mulighed for at lykke? søges besvaret i et diskuterende afsnit af de fremanalyserede 

pointer i første og anden del. Med konsekvenser tænkes på, hvad netop den måde, RV har 

iagttaget på, betyder for partiets muligheder for at lykkes. Denne del af specialet kan 

forhåbentlig give et kvalificeret bud på, hvorfor partiet har haft så svært ved at lykkes de 

senere år. Til at undersøge dette, belyses partiets kommunikationsform. 

Specialets opbygning 
Det er en væsentlig præmis for dette speciale, at forsøge at fremanalysere nogle objektive og 

generelle vilkår for at lykkes i moderne politik anno 2009. Dette ved at undersøge, hvad der 

kendetegner de politiske projekter, der siden systemskiftet i 2001 har været succesfulde. 

Specialet lægger derfor ud med en ”Foucaultsk” læsning af de mest relevante værker omkring 

politiske projekter, der er skrevet inden for de sidste 15 år. At læse dem Foucaultsk betyder, at 

der i specialets læsninger lægges massiv vægt på teksternes kildehenvisninger, og hvorvidt 

der igennem læsningen viser sig en cirkularitet (Foucault 1994a, 32). Altså, hvorvidt det læste 

går igen i andet materiale og skaber en redundans, der kan sætte nogle værker op som 

monumenter på et vilkår eller en sandhed (Raffnsøe 2008, 54). Hvis eksempelvis en række 

bøger henviser til én bestemt bog, sættes denne som et værk som symbol på et vilkår eller en 

”sandhed”. 
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For at kunne indfange det empiriske stof, der er særdeles massivt for dette speciale (cirka 

3600 sider og 15 times interviews), opdeles første del af analysen i to underpunkter. Den 

første del fokuserer på analyser af politiske projekter og moderne politik generelt. Her føres 

læsningen som en vidensarkæologi (mere herom senere i afsnittet Analysestrategi, teori og 

empiribrug, Vidensarkæologien), hvor der søges efter at finde et system for bestemte vilkår 

og ”sandheder” (Foucault 2000a, 45). Her søges således efter, om der er nogle vilkår i de 

konkrete politiske projekter, der gælder for dem alle.  

Det andet underpunkt af analysens første del bygger på en række interviews med politiske 

kommentatorer, der er udvalgt bredt for at give et så nuanceret billede af vilkårene for at 

lykkes i moderne dansk politik som overhovedet muligt. De politiske kommentatorer bliver 

under interviewene adspurgt omkring de fremanalyserede vilkår i den første del af analysen. 

Hvordan betragter de den samtidige og moderne danske politik generelt, og hvad er deres 

forklaring på succes og nederlag, herunder hos RV? De politiske kommentatorer er medtaget i 

specialet for at kunne bekræfte første del af analysens resultater og for at give et tidssvarende 

billede af de faktiske politiske forhold i en dansk kontekst.  

De to dele i første analyse, både den ”Foucaultske læsning” og interviews med 

kommentatorer, trækker på Foucaults diskursopfattelse (mere herom senere i afsnittet 

Analysestrategi, teori og empiribrug, Diskursopfattelsen), hvor den praktiske aktivitet er at se 

efter gentagelser og ”sandheder” i historien (Foucault 1994a, 65). Bestræbelsen er at stå 

tilbage med et analyseafsnit, der objektivt indrammer vilkårene for at lykkes i moderne dansk 

politik anno 2009. 

Hvor første del af specialet følger en gennemgang af vilkårene for at lykkes i moderne dansk 

politik, set igennem litteraturen og konkrete kvalitative interviews med politiske 

kommentatorer, behandles det i anden del, hvordan RV iagttager de fremanalyserede vilkår 

fra specialets første del. Konkret trækkes der på en systemteoretisk semantikanalyse, hvor det 

interessante er, hvorledes RV har iagttaget deres nederlag, deres nuværende situation og de 

fremanalyserede vilkår for at lykkes i dansk politik anno 2009.  

Er der en diskrepans mellem den måde, hvorpå vilkårene ”faktisk er”, og den måde, hvorpå 

RV ser dem? For at besvare dette spørgsmål fokuseres primært på de interviews, der er lavet 

med flere af folketingsmedlemmerne i RV til dette speciale.  
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Sekundært fokuseres på artikler, kronikker og kommentarer, som medlemmer af 

folketingsgruppen har skrevet eller deltaget i. Genstandsområdet for undersøgelse er igennem 

dette speciale folketingsgruppen i RV. 

Den tredje og sidste analyse trækker på både på Luhmann og Foucault. Det grundlæggende 

spørgsmål, der behandles, er, hvilke konsekvenser det har haft for RV at iagttage moderne 

politiks vilkår på netop den måde, de har gjort. Dette gøres ved at undersøge den 

kommunikationsform, som RV primært betjener sig af og se hvad den form gør ved partiet. I 

dette afsnit forsøges at give et videnskabeligt svar på, hvorfor det er gået RV, som det er 

tilfældet, og hvilke udfordringer de mere indgående står over for.  

Analysestrategi, teori og empiribrug  

Det systemteoretiske blik 
Dette speciale bygger på en bestemt epistemologi og et særligt begreb om iagttagelser, som er 

vigtigt at forstå for at følge specialets måde at analysere og føre argument på. Specialets to 

teoretiske grundpiller er den tyske sociolog og jurist Niklas Luhmann samt den franske filosof 

og idehistoriker Michel Foucault.  

Luhmann definerer iagttagelse som en indikation på ’noget’ inden for rammen af en forskel 

(Andersen 1999, 107). Alle iagttagelser opererer ved hjælp af en forskel. Når en iagttagelse 

hæfter sig ved noget i verden, drages en forskel mellem dette ”noget” og alt andet. Det, som 

iagttageren får øje på, bliver kun markeret og synligt i iagttagelsen i forhold til det, det 

sondres fra. Det betyder, at det er forskellen, der bestemmer, hvordan der kan iagttages 

(Andersen 2008, 34). Indvandring betragtes fx som en trussel hos et parti som Dansk 

Folkeparti (herefter DF), men set fra Enhedslistens synspunkt er effekten af indvandring en 

ganske anden. Der er altså forskel på, hvordan indvandring får betydning igennem en 

iagttagelse. Man kan iagttage indvandring som noget godt/dårligt, noget som der kan betale 

sig/ikke kan betale sig eller som ret/uret. Afhængig af forskellen, man iagttager igennem, vil 

man få blik for noget fuldstændigt anderledes, end hvis man havde valgt en anden forskel 

(Luhmann 2000a, 454). Den centrale pointe er, at enhver iagttagelse er en operation, der 

drager en bestemt forskel. En forskel som ikke er synlig for iagttageren selv (Luhmann 2000a, 

432).  
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Eksempelvis kan et politisk parti ikke se sine egne forskelssætninger, fordi partiet selv er en 

del af dem. Et parti har en bestemt politisk værdi og logik, og det vil være utopisk for partiet 

selv at sætte sig udenfor denne logik og anskue den ulogisk.   

Eksempelvis ville det være underligt, hvis DF pludselig godt kunne se, at Enhedslisten faktisk 

også havde en god for fornuftig politik og omvendt. Det at samle sig om bestemte værdier og 

logikker er selve essensen i et politisk parti (Luhmann 2000a, 78). Det er umuligt for et parti 

selv at se om værdier og logikker kan være dårlige eller ulogiske, medmindre der trædes ud af 

partiet (Luhmann 1997, 154). Således vil man ikke kunne have Enhedslistens logik og være 

inkluderet i DF Folkepartis politiske fællesskab og vice versa. 

Man ser med andre ord det, man kan se, men man ser ikke den forskel, man ser med. Man er 

altså blind for sin egen logiks forskel (Andersen 2008, 36). 

Netop fordi man ikke kan se sin egen forskel, benytter dette speciale sig af iagttagelser af 

anden orden. En iagttagelse, der indikerer noget i verden kan ikke også indikere sig selv. En 

ny iagttagelse kan imidlertid iagttage iagttagelsen. En sådan iagttagelse kan både iagttage, at 

der markeres og iagttages den forskel, der markeres inden for (Andersen 2008, 36). Den kan 

derfor iagttage den første iagttagelses blinde plet, hvilket også er dette speciales mål: at 

iagttage andres (dvs. RV’) iagttagelsers blinde pletter. Det kaldes iagttagelse af anden orden 

(Luhmann 1993, 123). Det betyder, at det, der siges om undersøgelsesgenstandens 

iagttagelser, også gælder for udsigelsen selv. Iagttagelse af anden orden er samtidig 

iagttagelse af første orden og foregår derfor også inden for rammen af en forskel (Andersen 

2008, 45). 

Anden ordens iagttagelser er stærkt reduktionistiske og kan kun se indikationer og forskelle – 

intet andet! (Andersen 2008, 54). Det er netop dette forhold, der gør systemteorien så utrolig 

stærk til at dekonstruere. Den insisterer på at blive ved iagttagelserne og flytter ikke blikket 

fra dem og hen imod motiver, kontekst eller andet (Luhmann 1993, 123). Iagttagelser skal 

ikke fortolkes eller forklares, men blot beskrives og diagnosticeres. Et sådant 

iagttagelsesprogram er gældende for dette speciale, der forsøger at være strukturelt og 

beskrivende, intet andet!  
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Organisationen  
Specialets ser RV som en organisation, bestående af en bestemt type kommunikation: 

organisatorisk beslutningskommunikation. Nærmere bestemt betyder det, at RV iagttages som 

et afgrænset system fra omverden, hvor der gælder særlige betingelser for medlemskab (Kneer 

& Nassehi 1997, 47).  

Med medlemskab menes, at organisationen har opstillet et ’os’ og et ’dem’ (Kneer & Nassehi 

1997, 46). ’Os’ er de personer, der er enige i partiets politik, og ’dem’ er de politiske 

modstandere, med hvem man er uenig og som derfor ikke er inkluderet i organisationen 

(Kneer & Nassehi 1997, 48).  

For at RV kan træffe beslutninger hurtigt, har partiet programmer såsom principprogrammer, 

resolutioner og valgudtalelser. Programmer er i systemteorien et vigtigt redskab for hele tiden 

at holde organisationen fast på hvad den er (’os’ og ’dem’) og for at kunne træffe beslutninger 

i en kompleks verden (Luhmann 2000a, 343). For at organisationen kan overleve uden 

bestemte personer, inddeles disse i roller. Der er en ´partileder’, en ’næstformand’ og 

organisationen har fordelt bestemte politiske emner på ordførerskaber. Ved at inddele i roller 

bliver personer sekundære og kan udskiftes (Luhmann 2000a, 123). 

Rollens forventninger bliver det bærende (Luhmann 2000a, 345). Personen skal blot udfylde 

den rolle og de forventninger, der hører med den. Dette forhold skaber ifølge Luhmann en 

solid organisationen, hvor medlemmerne kan forvente, at rollen som ’partileder’ er lig med et 

stort ansvar, at rollen som uddannelsesordfører er den der taler om uddannelsespolitik etc. 

Både medlemskab, programmer, og roller medfører organisatorisk beslutnings-

kommunikation (Luhmann 2000a, 371).  

Når nærværende speciale iagttager altså enkelte individers iagttagelser af moderne politik, er 

det altså udelukkende qua deres rolle i organisationens (folketingsgruppen i RV) 

kommunikation.  

Organisationer er komplekse systemer fordi de producerer flere muligheder end de kan 

aktualisere. For at reducere denne kompleksitet, skal der i et konstant flow træffes 

beslutninger (Luhmann 2000a, 373). Beslutninger drager en forskel mellem hvad, der er 

besluttet og alt andet, der ikke blev besluttet (Luhmann 2000a, 387). Sagt mindre 

systemteoretisk betyder det, at enhver beslutning, der træffes i RV bliver beslutningspræmis 

for senere beslutninger (Seidl & Becker 2006, 27).  
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Det man besluttede tidligere, bruges altså også når der skal træffes nye beslutninger. I RV 

gøres det ved at se på, hvad der tidligere er blevet sagt og besluttet i principprogrammer, 

resolutioner og udtalelser og på baggrund heraf træffe nye beslutninger (web9, web10). 

Kommunikationen 
Dette speciale trækker på en systemteoretisk præmis, hvilket betyder at kommunikation ikke 

tænkes i sin traditionelle form, hvor en afsender sender et budskab af sted til en modtager, og 

hvor kommunikationen er succesfuld, hvis modtager har forstået afsenders budskab (Shannon 

Weaver 1963, 134).  

I systemteorien defineres kommunikation som et netværk af bagudrettede tilslutninger. Det 

betyder, at når noget siges, dannes en horisont af tilslutningsmuligheder, hvortil der kan 

knyttes an (Luhmann 2000a, 342). Man kommer eksempelvis med et sarkastisk udsagn om et 

eller andet til sin kollega, men det, man siger, åbner potentielt op for mange mulige 

fremtidige tilslutninger set fra kollegaens side, som kan føre den videre kommunikation i 

mange retninger. Måske tages sarkasmens alvorligt, måske produceres ny kommunikation i 

form af en ny vittighed (Andersen 2008, 54). Hvorvidt der er tale om kommunikation eller ej, 

bestemmes først, når det næste udsagn knytter an og måske lige så vigtigt: det er først ved det 

næste udsagn, at andenordens-iagttageren kan bestemme kommunikationens karakter som 

eksempelvis politisk, retslig, alvorlig eller sjov (Andersen 2008, 54). Kommunikation er i den 

forstand ikke talehandlinger, men består i stedet af selektioner, hvor tilknytningen til nye 

tilknytningsmuligheder producerer nye tilknytningsmuligheder og sådan fortsætter det ud i 

det uendelige (Luhmann 2000a, 349). Kommunikation kan ikke reduceres til 

kommunikationsdeltagerne, men har sit eget liv, som ingen person kan kontrollere (Luhmann 

2000, 351). 

I Luhmanns teori om sociale systemer sker iagttagelsesoperationerne og systemdannelsen 

gennem kommunikation (Andersen 2008, 65). Sociale systemer består af kommunikation og 

intet andet! Når et socialt system, som eksempelvis RV undersøges er det altså udelukkende 

kommunikationen i dette system som man er interesseret i. Nærværende speciale interesserer 

sig for kun for kommunikation og intet andet!  

For at kunne undersøge kommunikation, må den begribes som en treleddet størrelse, 

bestående af en informationsselektion (hvad skal der informeres om?), en 

meddelelsesselektion (hvordan skal der informeres? fx råb, hvisken, skrift) og til sidst en 

forståelsesselektion (hvordan skal meddelelsen forstås?).  
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Uden alle disse tre leds tilstedeværelse er der ikke tale om kommunikation (Kneer og Nassehi 

1997, 84). Med forståelse menes ikke, hvordan en person opfatter meddelelsen, men hvordan 

den næste kommunikation knytter an til den forrige (Kneer og Nassehi 1997, 85).  

En meddelelse kan knyttes an til en ny kommunikation i et væld af forskellige muligheder, 

morsomt, alvorligt rigtig, forkert etc. Der vil altid være et alternativ, eller et overskud af 

tilslutningsmuligheder (Kneer og Nassehi 1997, 87). Luhmann definerer forståelse som en 

selektion af tilslutning i forhold til tilslutningsmuligheder, der i princippet er uendelige 

Luhmann 2000a, 318). Først når der vælges én af mange tilslutningsmuligheder, er der tale 

om kommunikation (Luhmann 2000a, 325). 

Kommunikation skabes således bagudrettet (rekusivt), Det er altid den næste kommunikation, 

der bestemmer, om og hvordan der er kommunikation (Kneer og Nassehi 1997, 90). Det 

betyder endvidere, at ingen kan kontrollere kommunikation. Ingen kommunikationsdeltager 

kan bestemme, hvordan kommunikationen fortsættes. Kommunikationen har sit eget liv. 

Det sociale system 
Luhmann definerer sociale systemer som autopoietiske systemer, der skaber sig selv ud af 

kommunikation som et netværk af rekursive operationer (Luhmann 2000a, 134). Det betyder, 

at sociale systemer ses som et netværk af rekusiv kommunikation, der ved hjælp af forskelle 

stabiliserer eller forskyder forventninger til kommunikationens forsættelse (Luhmann 2000a, 

136). Når den politiske leder for RV eksempelvis siger: ”kontraktpolitik er snyd”, skabes der 

forventninger om kommunikationens fortsættelse. Den politiske leder forventer måske, at 

modtageren enten erklærer sig enig eller uenig i, at ”kontrakt politik er snyd”.  Trods denne 

forventning kan den politiske leder dog aldrig være sikker på det. Modtageren kunne lige så 

godt svare: ”snyd er vel okay i dansk politik”, eller ” skal vi ikke snart tale om noget andet”. 

Forskydningen af forventninger sker hele tiden og modtager og afsender kan aldrig være sikre 

på, hvordan de hver i sær forventer (Luhmann 2000a, 120). Denne usikkerhed betyder, at der 

hele tiden må kommunikeres for at holde stand med antallet af forventninger.  Jo mere der 

kommunikeres om det samme tema, jo mere vil forventningerne stabilisere sig (Luhmann 

2000a, 157).  

Sociale systemer er som tidligere nævnt autopoietiske. Autopoesien ligger i det faktum, at der 

i forskellen kun opereres med to sider, eksempelvis ret/uret. Forskellen er således binær, idet 

det kun er muligt for de næste operationer at slutte sig til den ene eller den anden side 

(Luhmann 2000a, 254).  
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Systemet er lukket omkring én forskel og dermed én logik (Luhmann 2000a, 256). Det 

retslige kommunikationssystem opererer i formen ret eller uret, og den retslige 

kommunikationsfortsættelse kan derfor kun ske ved, at noget er ret eller uret.  

Den retslige kommunikation kan ikke forsætte med en økonomisk forskel. Det ville ikke være 

en bagudrettet tilslutning, men en forskydning af formen og dannelsen af et nyt 

kommunikationssystem, det økonomiske (Luhmann 2000a, 256). 

Vigtigheden af kommunikation som noget, der har sigt eget liv, som ingen person kan 

kontrollere, er, at det skaber et analytisk og frugtbart blik, der adskiller kommunikations-

systemer og bevidsthedssystemer (personer). Bevidsthedssystemer kan deltage i 

kommunikationen, men de kan ikke kommunikere med hinanden (Luhmann 2000a, 43). 

Bevidsthedssystemer kan netop ikke knytte sig til hinandens bagudrettede operationer. Det 

ville være at kunne læse tanker (Andersen 2008, 64). Men omvendt er bevidsthedssystemer 

også årsag til, at kommunikation overhovedet er mulig, netop fordi der ikke kan knyttes an til 

hinandens operationer. Der er forskel på det, som et bevidsthedssystem meddeler, og det, som 

det tænkes at ville meddele (Andersen 2008, 64). Hvis begge, dvs. både meddelelsen og 

tanken om meddelelsen, var synlige, ville kommunikationen hurtigt bryde sammen og drukne 

i kompleksitet (Andersen 2008, 65). Et er at tænke, at en person handler dumt, noget andet er 

at sige det. Hvis begge dele er synligt, går det galt (Andersen 2008, 66). Man kan sige, at et 

bevidsthedssystem kan tilslutte sig en kommunikation, men kun kommunikationen kan slutte 

sig til anden kommunikation. Kun kommunikation kan kommunikere, og 

bevidsthedssystemer er dømt til at være kommunikationens omverden (Luhmann 2000a, 65).  

Analysestrategisk handler det således i nærværende speciale om at fastholde, at iagttagelser 

skal iagttages som iagttagelser. Specialet må ikke flytte opmærksomheden over på 

kommunikationsdeltagerne (politikerne og de politiske kommentatorer), men udelukkende 

betragte kommunikation som kommunikation og ikke reducere den til individuelle motiver, 

der er usynlige i kommunikationen, og som man iagttager kun kan gisne om. 

Specialet søger udelukkende at iagttage moderne politik og RV fra et distancerede 

andenordens-niveau, hvor der udelukkende spørges til, hvordan der kommunikeres og intet 

andet! 
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Diskursopfattelsen 
Michel Foucault er den anden teoretiker, der sammen med Luhmann vil være styrende for 

dette speciales måde at analysere på. Inden Foucaults teori præsenteres og bruges, er det 

vigtigt at nævne, at han i sin teori på mange måder er forskellig fra Luhmann. Netop denne 

forskellighed er interessant for at opnå en større objektivitet i specialet.  

Foucault har en fundamental anden måde at konstruere begreber på, end Luhmanns bivalente 

begreber, der altid kun har to sider (ret/uret etc.) (Rennison 2005, 12). Foucaults begreber er 

polyvalente og kan have mange forskellige definitioner alt efter Foucaults smag. For ham 

handler det ikke om teoriens systematik, men om at finde den konstruerede sandhed i 

empirien (Rennison 2005, 14). 

Det betyder, at Foucaults teori ikke er videre systematisk, og at der ikke, som hos Luhmann, 

findes en stram og klar programteori. Det var et klart ønske for Foucault ikke at danne skole 

og have en systematisk teori, hvilket nok er den direkte grund til at analytikken er decideret 

usystematisk (Raffnsøe 2008, 34). I stedet for et teoretisk program er Foucaults arbejde styret 

direkte at hans analysestrategier og overvejelser om, hvordan han begriber det, han gerne vil 

analysere (Foucault 1994b, 43). Og det er her, den virkelige styrke hos Foucault ligger, og 

derfor han inddrages i dette speciale. Foucaults analysestrategi står altid i forhold til én 

bestemt problematik, og det bliver således empirien der styrer blikket i stedet for teorien 

(Foucault 1994b, 44).  Det er Foucaults grundlæggende hensigt at sætte spørgsmålstegn ved 

diskursive selvfølgeligheder (Foucault 1994b, 43). Han ønsker at problematisere viden som 

noget neutralt, ved at vise, at både human- og samfundsvidenskaben er moraliserende 

projekter, der ikke blot oplyser verden, men også skaber sandheder, der regulerer omgangen 

med os selv og den verden, der er omkring os (Foucault 1972, 76).  

Alle former for sandhed konstruerer en eksklusionsprocedure, der producerer afvigere og 

stempler andre mennesker.  Foucault ønsker at vise, at man ikke kan isolere magten i 

samfundet, men at magten er allestedsnærværende (Foucault 1972, 34). Netop denne 

magtopfattelse, belyses specialets afsnit om kommunikationsformen i Radikale Venstre for at 

kunne undersøge de konsekvenser, RV’s iagttagelse af vilkårene i dansk politik har og har 

haft.  

Der er grundlæggende to analysestrategier hos Foucault (Foucault 2000b, 22). Begge vil blive 

benyttet i dette speciale. De to er vidensarkæologien og genealogien. 
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Vidensarkæologien 
Vidensarkæologien er Foucaults første forsøg på at systematisere, hvad det er han har gjort i 

sine tidligere værker, og hvad han vil gøre for fremtiden (Foucault 2000b, 43). Trods dette 

forsøg på systematisering er vidensarkæologien ikke ment som en metodebeskrivelse til 

kopiering, men i tråd med Foucaults franske roderi, mere som et katalog af analysestrategiske 

overvejelser som man kan hente inspiration i (Andersen 1999, 40).   

Ved at bruge vidensarkæologi i dette speciale, laves en sondring mellem udsagn, diskurs og 

diskursformation (Andersen 1999, 40). Tilsammen danner disse tre begreber fundamentet for 

specialets brug af diskursanalyse. Udsagn er diskursens mindste enhed, og selve diskursen er 

det endeligt afgrænsede arkiv (systematisering) af udsagn, der er formuleret (Andersen 1999, 

41). Diskursformation er et spredningssystem for udsagn, og sagt systemteoretisk er den 

forskel, der ledes efter, diskurs regularitet/spredning. Man leder igennem diskursformation, 

efter om der er en vis sammenhæng, en regularitet, i de forskellige diskurser (Andersen 1999, 

43). 

Det, som man må forholde sig til, er ifølge Foucaults diskursanalysens mindste genstand, 

udsagnet. Det er udsagnet der bestemmer, hvordan diskursanalysen kan blive (Foucault 

2000b, 41). Derfor er det af afgørende betydning, hvordan et udsagn findes og afgrænses, 

således at et bedst muligt og mest objektivt argument kan konstrueres. Et sådan objektivt 

argument forsøger dette speciale at konstruere. 

Foucault mener ikke, at en diskurs er bygget op af tekster, da disse er alt for uafgrænselige til 

at kunne danne udgangspunkt for diskursanalyse (Foucault 2000b, 23). De har ikke mulighed 

for at stå alene. Bøger er heller ikke selvstændige diskursive enheder, da de altid står i forhold 

til andre bøger (Foucault 2000b, 27). En bog er udelukkende et punkt i et større net og bærer i 

sig selv blot et system af henvisninger. Bogen præsenterer sig som en håndgribelig genstand, 

men dens enhed er relativ og kan variere (Andersen 1999, 40). Større værker er svært 

afgrænselige, fordi man ikke ved, hvor man skal stoppe. Foucault nævner i denne forbindelse: 

”Hvad hører med til Nietzsches værk? – kun bøgerne eller også postkort, skitser, og alt hvad 

der er underskrevet Kaiser Nietzsche?” (Foucault 1971, 152). Hovedproblemet med værker 

er, at de tages som udtryk for én forfatters tanker, og at teksten i værker derfor skal fortolkes 

ud fra forfatterens hensigt, hvilket ikke giver værket den enhed, der efterspørges i en 

diskursanalyse.  
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Foucault giver altså en direkte kritik af hvilken som helst værk- eller tekstanalyse, der vil føre 

tekstens udsagn tilbage til forfatteren og dennes intentioner, interesse etc. (Andersen 1999, 

43). I tråd med dette finder Foucault enhver form for kommentering på en diskurs i en tekst, 

bog eller værk problematisk (Foucault 1971, 104). At kommentere betyder at spørge til, hvad 

diskurserne siger, og hvilke intentioner der ligger bag. Hvis det var tilfældet, som det er med 

flere andre typer af diskursanalyse, ville det ikke være brugbart for dette speciale, der på 

ingen måde interesserer sig for motiver og intentioner (Foucault 1971, 104). Dette speciale 

interesserer sig som tidligere nævnt kun for kommunikation! 

Foucault forsøger at skabe en form for diskursanalyse, der kan undslippe at kommentere på 

udsagnet ved at forudsætte, at det sagte kun er et faktum i dets historiske opkomst (Foucault 

1971, 106).  

Man kan sige, at en "Foucaultsk" diskursanalyse er en analyse af udsagn i deres ”positivitet”, 

altså hvor udsagnet må betragtes i sin pludselige fremkomst. Foucault siger selv: ”Diskursen 

må ikke forevises til oprindelsens fjerne nærvær, men skal behandles i sit eget spillende 

nærvær” (Foucault 1994a, 155).  

Diskursanalyse skal være en ”ren beskrivelse af diskursive kendsgerninger” (Dean 1999, 

156). I lighed med Luhmanns begreb om emergens, der handler om, at det vi ser, afhænger af 

det blik vi anlægger (Luhmann 2000a, 342), betyder det, at udsagnet må analyseres i sin 

fremtræden og intet andet! Det må analyseres, som det dukker op, og skal ikke fortolkes eller 

reduceres til noget andet. Der tages afstand fra reducerende og fortolkende udsagnbeskrivelser 

i dette speciale.  Det er altså ikke hvad- og hvorfor-spørgsmål, der stilles til udsagnet, men 

snarere hvordan (Foucault 2000a, 87). Pointen med dette er, at så snart der spørges hvad og 

hvorfor netop dette udsagn, reduceres det til en årsag (Foucault 2000a, 89). Spørgsmålet 

hvordan giver derimod udsagnet den fulde opmærksomhed, hvilket er nødvendigt for at opnå 

den ønskede objektivitet i specialets brug af diskursanalyse. 

For at bestemme, hvornår et udsagn er et udsagn undersøges eksistensfunktionen, der har fire 

aspekter: objekt, subjekt, begrebsnetværk og strategi. Disse 4 elementer skal være indlejret i 

udsagnet, førend det med rette kan kaldes et udsagn med eksistensfunktion. (Foucault 1972, 

92). For at komme dette eksistensgrundlag nærmere, undersøges de objekter, som en given 

diskurs har dannet, ved at beskrive, hvilke “kræfter” et givet objekt har været 

underlagt(Foucault 2000b, 22). Udsagnet skal frembringe objekter, som det kan referere til, 

gennem italesættelser (Foucault 2000b, 43).  
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Udsagnet skal med andre ord sige noget bestemt om noget. Et udsagn skal også kunne 

frembringe subjektpositioner, altså vise de pladser/positioner, hvorfor der kan tales fra. Det 

undersøges således, hvilke positioner i udsagnet, der kan besættes af et individ.  

Et eksempel herpå kunne være diskursen for kontraktpolitik, der konstruerer dem, der har haft 

succes med den, og dem der ikke har haft succes med den (Foucault 2000b, 43). Måden at tale 

om genstand og fænomener på konstruerer forskellige positioner (tabere, vindere etc.).  

Det tredje element, som et udsagn må have, er et begrebsnetværk (Foucault 2000b, 62). 

Foucault siger selv, at ”der findes ikke nogen udsagn, som ikke på en eller anden måde 

reaktualiserer andre udsagn” (Foucault 2000b, 65). Dette er i stor lighed med dette speciales 

anden teoretiske grundpille, Luhmann og hans meningsbegreb, der er enheden af 

aktualisering/potentialisering (Luhmann 2000a, 43). Altså, at enhver aktualisering i et givet 

øjeblik åbner potentielle nye muligheder (Luhmann 2000a, 43). Eksempelvis aktualiserer 

dette speciale sin genstand til at omhandle RV, og simultant potentialiseres andre mulige 

partier, der kunne have været undersøgt. Så snart noget aktualiseres, kan mening videreføres i 

en ny meningsselektion ved at knytte an til det aktuelle eller det potentielle – disse to kan ikke 

skilles ad, men findes kun i et simultant forhold til hinanden (Luhmann 2000a, 244). 

Specialets afsender, mig, kan eksempelvis beslutte, at det havde været sjovere at skrive om 

DF og pludselig er det, der før var potentielt, nu aktuelt. Men bare rolig, specialet holder sig 

til at behandle RV. Det fjerde aspekt ved et udsagn er strategi. Et udsagn er strategisk i den 

forstand, at det som en reaktualisering, dukker op som et valg mellem andre mulige 

aktualiseringer (Foucault 2000b, 46). Udsagnet søger støtte i sin strategiske sammenhæng og 

kan ikke uden problemer flyttes mellem tid og sted. Eksempelvis kan RV godt kopiere 

partiets tidligere partiprogram til brug i deres nuværende, men det bliver aldrig identisk med 

det oprindelige udsagn, fordi dette udsagn er bundet til andre udsagn fra en anden tid 

(Foucault 2000b, 48). 

Dette speciales diskursanalyse er altså en analyse af udsagn som en begivenhed, der 

italesætter diskursobjekter, subjektpositioner, begrebsnetværk og strategier, hvor ”verden” 

bliver til gennem udsagn som begivenhed (Foucault 2000b, 54). 
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Arkivet 
Udsagn er altid udsagn i en diskurs. Diskursen er: ”det altid endelige og faktisk afgrænsede 

korpus af netop de sproglige sekvenser, som er formuleret” (Foucault 1971, 156). For ikke at 

drukne i kompleksitet handler det om, minutiøst og forsigtigt, at indsnævre de forskellige 

diskurser, bestående af sproglige sekvenser, i et arkiv (Foucault 1971, 156). Det er specialets 

hensigt at gå den lange og omhyggelige vej ved at skabe et arkiv, der er solidt funderet af 

diskurser fundet i empirien. Altså at finde et afgrænset område af diskurser, der siger noget 

om vilkårene i moderne politik. Dette gøres for at kunne belyse en specifik dirkursformation 

inden for netop moderne politik og vilkårene for at lykkes heri.  

Foucault formulerer det som:”One ought to read everything, study everything” (Foucault 

2005, 265). Ved at læse ”alting” fokuseres på at se efter bestemte temaer, som udsagnene er 

bundet sammen af (Andersen 1999, 45). Dette speciale må derfor se efter udsagnenes 

henvisninger og henvisningers henvisninger så bredt, som overhovedet muligt, indtil der er 

tale om en helhed - et system af diskurser. Det er ikke nok at læse kanoniske værker, men 

særdeles vigtigt at gå igennem de interviews, vedtægter og principprogrammer, der er på 

området (Foucault 1971, 100). Således vil der igennem specialets første analysedel om 

vilkårene for at lykkes i dansk politik anno 2009 ud over værker, artikler, debatbøger etc. 

også bliver fokuseret på politisk praktik ved at interviewe politiske kommentatorer. Endelig 

må der i arkivet ikke sættes et skel mellem officielle kilder og mere private kilder, som om de 

private kilder befinder sig uden for diskursen, da dette er at ”komme uden om sandheden” 

(Foucault 1972, 87). Altså er interviews udført på egen hånd ligeså valide som officielle 

kilder igennem dette speciale. 

Når arkivet er etableret, kan der spørges til diskursformationerne. Først når alt er læst og 

empirien er samlet, kan specialet rejse spørgsmålet om, hvorvidt der tegner sig en eller flere 

regulariteter i den irregulære spredning af udsagn. Med andre ord, hvordan der tegner sig en 

sammenhæng i arkivet, hvorfra der kan udledes diskurser. Disse diskurser er dem, der senere 

udledes til vilkårene for at lykkes i dansk politik anno 2009. 

Udsagnet 
Hvornår kan et udsagn accepteres som et fornuftigt udsagn, der egner sig til at indgå i dette 

speciales arkiv? Foucault skelner mellem fire regler for udsagnets tilblivelse i 

diskursformationen. Disse fire svarer til eksistensfunktionerne ved udsagn, der tidligere er 

behandlet.  
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Formningen af objekter, handler om efter hvilke regler, udsagnene ordnes og klassificeres 

(Foucault 2000b, 32). Det er her hensigten at indkredse bestemte diskursformationer ved at se 

på dannelse af regler. I formningen af subjekter undersøges, hvordan det går til, at udsagnene 

former subjektpositioner, som de gør (Foucault 2000b, 34). Objekter er altid objekter for et 

subjekt, og spørgsmålet er således, hvordan subjektpositionerne bliver sat i tale og hvorfra 

(Foucault 2000b, 228). Det er der, man ser efter, hvem der kan indtræde i hvilke positioner og 

hvornår (Andersen 1999, 46).  

Under subjektpositioneringen og diskursobjekternes italesættelse dannes formningen af 

begreber. Her er det formålet at se, hvordan begreber ordner og sammenknytter bestemte 

udsagn, og hvordan begreber dannes (Foucault 2000b, 228). I det sidste forhold, formning af 

strategier, undersøges, hvordan det i kraft af det strategiske valg gør, at mulighederne for 

diskursen indsnævres eller udfoldes. Det er derfor vigtigt at se på, hvilke begrænsninger det 

strategiske valg udtrykker, for på den måde at kunne se, hvilke muligheder diskursen har 

(Foucault 2000b, 203). 

I denne vidensakæologiske analysestrategi er den styrende forskel således regularitet i/ 

spredning af udsagn. Ved skabe et arkiv deles vilkårene for at lykkes i moderne politik op i to 

dele – spredte udsagn og regulariteten i spredningen (Foucault 2000b, 221).  

Mere gør det sådan set ikke. De øvrige begreber tjener alene bestemmelse af, hvornår et 

udsagn er et udsagn, og hvornår en regularitet er regulær (Andersen 1999, 52). 

Genealogien 
Den genealogiske analyse kan ikke adskilles fra den tidligere omtalte arkæologiske.  I det 

følgende udlægges den genealogiske analysestrategi som vidensarkæologiens historiske 

dimension. Det vil sige, at man under ingen omstændigheder kan gennemføre en 

vidensarkæologisk analyse uden at kombinere den med en genealogisk analyse (Foucault 

2000b, 20).  Hvor vidensarkæologiens blik er berammet af forskellige regulariteter i / 

spredninger af udsagn, er udgangspunktet for den genealogiske analyse, forskellen mellem 

kontinuitet/diskontinuitet (Andersen 1999, 47). 

Genealogi er en særlig historisk analysestrategi udviklet af Friedrich Nietzsche. Nietzsche 

mente, at traditionel historieskrivning var problematisk, fordi den søgte at beskrive en 

sandhed om fortiden (Foucault 2000b, 400). En sandhed som Nietzsche fandt utopisk 

(Nietzsche 1995, 86).  
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Som modtræk hertil formuleres den genealogiske analysestrategi. Nietzsche skelner mellem 

forskellige former for historieskrivning, den monumentale, den arkivariske og den kritiske 

(Nietzsche 1995, 86). Den monumentale udligner det forskellige og går efter en generalisering 

ved at analogisere. Den form kalder Nietzsche ”alt andet end kritisk… den bedrager og 

forfører” (Nietzsche 1994, 51-57). Som et eksempel herpå er fædrelandshistorie. Den 

arkivariske historieskrivning dyrker fortiden og leder efter alt, hvad der engang har været til 

(Andersen 1999, 55). Den form er ifølge Nietzsche med til at ”mumificere livet” og 

undervurderer altid det kommende (Nietzsche 1994, 64). Den sidste form kalder Nietzsche 

den kritiske. Den kritiske form for historieskrivning søger at opløse sin fortid for at kunne 

leve. Fortiden skal drages til ansvar, ikke med henblik på retfærdighed, men på livet 

(Nietzsche 1994, 70). Sondringen hos Nietzsche er således, hvorvidt historieskrivningen 

tjener livet eller døden (Nietzsche 1994, 70). 

Arkivaren tjener alene døden gennem sin mumificering. Den monumentale er mere tvetydig, 

men fører til dumdristighed, fordi den stiller fremtiden i ental som nødvendig og som 

selvfølgelig. Den kritiske tjener alene livet ved at åbne, hvor fortiden lukker os inde i 

selvfølgeligheder (Nietzsche 2005, 146).  

Foucault søger at videreførere Nietzsches tankegang om genealogi som en livgivende og 

selvfølgelighedsdestruerende analysestrategi (Foucault 2000b, 181).  

For Foucault er formålet med genealogien ikke at beskrive, hvad der virkelig skete, men om 

at beskrive og problematisere de diskurser, tendenser og praktikker vi har i dag (Foucault 

2000a, 187). Det drejer sig om at opløse samtidens selvfølgeligheder af, hvorfor noget er 

mere rigtigt end andet (Foucault 2000a, 190). Det er i den forbindelse vigtigt at nævne, at det 

i det følgende ikke tilsigtes at problematisere de fremanalyserede diskurser i specialet som 

sådan. Det er udelukkende hensigten at beskrive dem og forklare, hvorfor de ser ud, som de 

gør. Det eneste, der problematiseres i dette speciale, er RV’s iagttagelse af de 

fremanalyserede diskurser. Resten søges at fremstå, i tråd med Luhmanns og Foucaults 

ønsker, så positivistiske som overhovedet muligt. 

Systemteoretisk sagt er forskellen i den genealogiske analysestrategi 

kontinuitet/diskontinuitet. Med denne forskel gælder det om at holde genstanden åben hele 

vejen igennem analysen. Det gælder om at gå i bredden i stedet for i dybden (Andersen 1999, 

63).  
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Den diskursanalytiske slagplan 
Hvor første analysedel forsøger at beskrive diskurser som regularitet i spredningen af udsagn, 

altså at finde diskurser, belyses i det i anden del, hvorledes disse diskurser etablerer sig i et 

”splittelses blik”. Dette blik skelner og distancerer sig ved at se på, hvordan de 

fremanalyserede diskurser optræder i en dansk kontekst.  Specialet søger altså i anden 

analysedel igennem splittelsens blik at åbne det fremanalyserede diskursive felt fra første del 

ved at interviewe politiske kommentatorer om de fremanalyserede diskurser og deres 

forbindelse til det politiske system. Dette gøres for herigennem at finde forbindelseslinjerne 

mellem de fremanalyserer diskurser i arkivet, der også omhandler udenlandske tekster og 

teorier om moderne politik, og de faktiske omstændigheder i dansk politik. Nuvel, lad os få 

noget ild i første del af diskursanalysen. 

Vilkårene for at lykkes i moderne dansk politik, første del 

Systemskiftet 2001 
”Vi vil sætte mennesket før systemet. Den enkelte skal have større frihed til at forme sit liv. Vi 

vil gøre op med stive systemer, umyndiggørelse og ensretning. Vi tror på, at mennesker er 

bedst til selv at vælge. Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vore 

vegne. I de senere år er der ved knopskydning skudt et sandt vildnis af statslige råd og nævn 

og institutioner op over alt. Mange af dem har udviklet sig til statsautoriserede 

smagsdommere, som fastslår, hvad der er godt og rigtigt på forskellige områder. Der er 

tendenser til et eksperttyranni, som risikerer at undertrykke den frie folkelige debat. 

Befolkningen skal ikke finde sig i løftede pegefingre fra såkaldte eksperter, der mener at vide 

bedst. Eksperter kan være gode nok til at formidle faktisk viden. Men når vi skal træffe 

personlige valg, er vi alle eksperter. Regeringen vil fjerne overflødige råd og nævn og 

institutioner. Det bliver en meget omfattende sanering. Vi vil rydde op i dette mellemlag, som 

tapper ressourcer og fjerner opmærksomhed fra det væsentlige. Det vil helt sikkert udløse et 

ramaskrig fra de berørte” (Anders Fogh Rasmussen, Nytårstalen 2002, 2). 

Ovenstående er et uddrag fra statsminister Anders Fogh Rasmussens nytårstale i 2002. 

Eksperternes rolle, er ifølge statsministeren med tiden blevet nogen, der udtaler sig om, hvad 

der er rigtigt og forkert. Den nye regering vil ikke acceptere, at nogen opfører sig som 

overdommere i andres liv (Mortensen 2008, 20). Enhver borger har ret til at vælge selv 

(Mortensen 2008, 24).  



  24 

Det ideal, som den nye regering i 2002 bestræber, er, hvad de selv kalder et ”liberalt 

demokrati”, hvor en af hovedopgaverne er at beskytte borgerne mod systemets anonyme 

herredømme (Mortensen 2008, 54). Det skal ikke ske ved, at borgerne deltager i forvaltningen 

af det fordelingspolitiske, men ved at trække en skarp grænse mellem det private og det 

politiske (Mortensen 2008, 54). Det nye politiske projekt handler om at beskytte borgerne 

mod det system, der forsøger at umyndiggøre dem. Regeringens opgave er derfor at beskytte 

borgeren med garantier og klagemuligheder (Mortensen 2008, 43). For at løse denne opgave 

indførte daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, den såkaldte kontraktpolitik, hvor 

vælgeren loves noget, der med garanti indfries, og som ikke står til at ændre, medmindre der 

sker et regeringsskifte (Mortensen 2008, 45).  

Det ”eksperttyranni”, som statsministeren forklarede om i sin nytårstale, skabte en stor debat 

efterfølgende, og de, som talen berørte, eksperterne, forklarede, at der aldrig havde været tale 

om smagsdommere og en elitær undertrykkelse, som Anders Fogh Rasmussen indgående 

hævdede (Lykkeberg 2008, 54). Den form for retorik, hvor man talte om et tyranni af 

eksperter, der havde manipuleret og fastholdt den almindelige borger igennem mange år, 

virkede godt på vælgerne og sendte regeringen op i meningsmålingerne (Gallup 2002, 4). 

Statsministeren forsatte i sin nytårstale med det han kaldte ”et systemovergreb på den 

almindelige borger” (Nytårstale 2002, 3). Et eksempel på et sådan systemovergreb kunne 

ifølge journalist på Information, Rune Lykkeberg, ses, da Det Danske Center for 

Menneskerettigheder blev lukket (Lykkeberg 2008, 65).  

Morten Kjærum, der på det tidspunkt var leder på Det Danske Center for 

Menneskerettigheder, havde kort før valget i 2001 hævdet, at den danske udlændingepolitik i 

sin nuværende form ikke kunne strammes yderligere, da det ville være i direkte strid med 

internationale regler, som Danmark havde ratificeret (Web 3). Efter regeringsskiftet blev 

Morten Kjærum fyret, og centret nedlagt. Da centret blev gendannet i en anden form, blev 

Morten Kjærum genansat og erkendte offentligt, at han havde gjort sig skyldig i upassende 

politisering med sine tidligere udtalelser (Lykkeberg 2008, 43).  

”Jeg kan bruge et eksempel fra naturen. Hvis et træ står klemt i skygge og savner lys, bliver 

det sært forkrøblet og saftløst. Jo mere lys og plads træet får, desto flottere og rankere står 

det, og desto mægtigere folder grene og blade sig ud” (Anders Fogh Rasmussen, Nytårstalen, 

2002, 2). 
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Ovenstående citat kommer efter statsministerens opfattelse af relationen mellem mennesket, 

systemet og den plads til det frie valg, som der skal være i et sundt samfund. Det frie valg er 

regeringens mærkesag, og i tråd med dette opstår en ny form for ledelse i det offentlige 

(Mortensen 2008, 154). Denne nye form for ledelse er den nyliberalistiske styring New Public 

Management (herefter NPM). NPM, der blev introduceret i 1980’erne og systematiseret i 

1990’erne, er en form for styring, der begrunder sig selv med økonomiske argumenter 

(Mortensen 2008, 154). NPM kan ifølge regeringen effektivisere og rationalisere som intet 

andet styringsredskab (Harrits 2005, 222). Anders Fogh Rasmussen tog ved valget i 2001 

denne form for styring til sig (Harrits 2005, 243). Med sin nytårstale i 2002, rettet mod blandt 

andre smagsdommerne, søsatte Anders Fogh Rasmussen en ny måde at drive offentlig 

forvaltning på.  

Minimeringen af det, Anders Fogh Rasmussen i sin nytårstale 2002 kalder ”smagsdommernes 

indflydelse”, betyder en ny form for forvaltningsstruktur (Anders Fogh Rasmussen, 

Nytårstalen, 2002, 1).  

Opgøret med smagsdommerne og eliten og en ny styring af det offentlige skabte det, der blev 

døbt ”Systemskiftet 2001”, hvor en ny regering kom til med en helt ny måde at styre, 

kommunikere og lave politik på (Harrits 2005, 243). Systemskiftet var med Anders Fogh 

Rasmussen egne ord en følge af længere tids utilfredshed med eliten og dennes 

smagsdommeri (Anders Fogh Rasmussen, Nytårstalen, 2002, 1-4). Netop denne utilfredshed 

med eliten, blev af mange set som en af de faktorer, der afgjorde valget i 2001 (Lykkeberg 

2008, 143). Det er derfor vigtigt for dette speciale at se nærmere på. 

Diskurs 1, Opgøret med eliten 
Journalisten Erik Meyer Carlsen har analyseret betingelserne for DF’s succes, ved at 

gennemgå nogle af de strømninger i samfundet, der gjorde, at DF stormede frem i slutningen 

af 1990’erne (Carlsen 2000, 25). Ifølge Carlsen udnyttede DF en modsætning mellem 

”almindelige borgere” og en ”humanistisk og globaliseringsparat elite” (Carlsen 2000, 15). 

Der var skabt et billede af en globaliseringsorienteret overklasse, der ville påtvinge hele 

befolkningen en nødvendig humanisme (Carlsen 2000, 30). Globalisering var en slags 

skæbne, som man ikke kunne undgå og derfor bare måtte indstille sig på at leve med (Carlsen 

2000, 32). De, der var skeptiske over for globalisering og dens konsekvenser med 

indvandring og multikulturelle samfund, havde meget svært ved at trænge igennem (Carlsen 

2000, 32).  
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Disse globaliseringsskeptikere blev gennem psykologiske afskrivninger som ”racister” og 

”nationalister”, ekskluderet fra debatten (Carlsen 2000, 33). Ifølge Carlsen kom DF’s vælgere 

ikke fra en særskilt klasse, men samledes ved deres modstand mod en bestemt type elitær 

opdragelse (Carlsen 2000, 86). 

De to forskere i statskundskab, Jørgen Goul Andersen og Tor Bjørklund, påpeger i deres 

analyse af ”anti-indvandrerpartierne”, at DF repræsenterer en ny afgørende brudlinje i dansk 

politik, som ikke er klassepolitisk, men kulturelt bestemt (Andersen & Bjørklund 2003, 26). I 

tråd med dette udgav den danske sociolog Gitte Sommer Harrits i 2005 ph.d. afhandlingen 

”Hvad betyder klasse”. Afhandlingen undersøger de forskellige klassers mulighed for at gøre 

sig gældende i et demokrati og deres bevidsthed herom (Harrits 2006, 34). Klasserne der 

opereres med er ”den kulturelle overklasse”, der er en veluddannet klasse med styr på kunsten 

og kulturen. Det er ofte dem, der bliver beskrevet som ”eliten” (Harrits 2006, 36). Herudover 

er der ”den økonomiske overklasse”, der er kendetegnet ved at være velhavende og tæt 

forbundet til erhvervslivet (Harrits 2006, 37). Endelig er der ”underklassen”, der beskrives 

som dårligt uddannet og dårligt økonomisk bemidlet (Harrits 2006, 38).  

Harrits afhandling tager udgangspunkt i to empiriske undersøgelser fra 1998 og 2000, 

”Demokrati fra neden” og ”Medborgerundersøgelsen”, samt 18 interviews med personer om 

deres forestilling af, hvad politik er, og deres vurdering af deres egne muligheder for at begå 

sig lokalt i forhold til konkrete myndigheder og nationalt i offentligheden (Harrits 2008, 15). 

En af de interviewede fra det Harriet kalder ”den kulturelle overklasse” udtaler om 

regeringens ministre efter systemskiftet i 2001: ”Ja, jeg synes Helge Sander er en idiot. Jeg 

synes også Brian Mikkelsen er en idiot… Jeg synes de er ministre, der ikke har forstand på 

deres ressortområde. Dumhed, altså det er simpelthen dumhed, det er nogen der ikke gør sig 

umage” (Harrits 2005, 203).  

Ifølge Harrits viser disse citater, at det er dårlig smag at være minister, som Helge Sander og 

Brian Mikkelsen er det. Deres sprog og fremtræden forekommer intellektuelt fornærmende 

(Harrits 2005, 204). Den kulturelle overklasse taler også om, at tonen i debatten efter 2001 er 

blevet skinger og primitiv (Harrits 2005, 207).  

Den økonomiske overklasse ser helt anderledes på regeringsskiftet i 2001 og finder, at det var 

godt man gjorde op med alt den ”snak” i dansk politik. De værdsætter, at der nu er kommet 

”styr på tingene”, ”resultatorientering” og et ”stærkt lederskab” (Harrits 2005, 236, 237).  
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Ligesom den økonomiske overklasse mener også ”underklasserne”, at der har været ”for 

meget diskussion og for lidt handling”. De har før 2001 følt sig ”sat af” og tror ikke, de kan 

gøre sig gældende politisk (Harrits 2005, 203).  

Der er altså et klart fællestræk mellem den økonomiske overklasse og underklasserne, fordi 

de begge er modstandere af en avanceret og elitær argumentation (Harrits 2005, 254). Når 

statsministeren siger: ”der er ikke noget at komme efter”, betyder det for den kulturelle 

overklasse, at det absolut væsentligste præmis i politik, diskussion, undermindes (Harrits 

2005, 203). For både den økonomiske overklasse og underklasserne er det derimod en 

udtalelse, der viser, at man kan ”skære igennem” (Harrits 2005, 232). Det konkrete vilkår 

viser sig i kontraktpolitikken, den omfattende evaluering og kontrol af offentlige ansatte, og 

den eksterne kontrol af uddannelsesinstitutionerne (Harrits 2005, 212).  

Som tidligere nævnt forsøgte Fogh at gøre op med ekspert-tyraniet i sin nytårstale. I tråd med 

dette blev Institut for Miljøvurdering og Bjørn Lomborgs cost/benefit-analyser, der efter 

regeringens egne udtalelser var resultatet af en mistillid til eksperter på miljøområdet, oprettet 

(Web 4). En af hovedopgaverne med Institut for Miljøvurdering var, at det skulle være ”… 

noget alle kunne forstå”. Det skulle ikke være ”fagsnak” (Unødvendig forvirring 2003, 34). 

Disse udtalelser fra Harrits undersøgelse af regeringsskiftet, statsministerens nytårstale om 

blandt andet ”smagsdommeri” samt oprettelsen af nye institutioner viser, hvordan en ny form 

for kompleksitetsreduktion af den offentlige diskussion finder sted. Borgerne skal ikke uden 

tvivl bare lytte til eksperter, men have ret til at forstå selv komplekse problemstillinger og 

have en mening om dem. Kompleksiteten og de politiske konflikter skal ifølge den 

økonomiske overklasse og underklasserne, herunder også dele af middelklassen, reduceres til 

et stiliseret valg mellem noget for noget og kompleks og uforståelig diskussion (Harrits 2005, 

234). 

Diskurs 2, Udlændingepolitik 
I starten af 1998 er flere og flere vælgere optaget af flygtninge- og asylspørgsmålet, der her 

for første gang rigtigt kommer på den politiske dagsorden (Carlsen 2000, 132). Nyrup vinder 

valget i 1998, men efter manges mening kun fordi, der indføres en ”udlændingepakke” i 

sidste øjeblik (Carlsen 2000, 121). 
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I en undersøgelse fra 1992, udarbejdet af en række historikere og samfundsforskere, belyses 

det, hvordan en negativ holdning til indvandrere og EU er en afgørende faktor for, hvorvidt 

danskerne har tillid til politikerne eller ej (Goul Andersen et al 1992, 11). Der er sat en direkte 

forbindelse mellem indvandrere og EU. Jo mere pro EU en politiker er og går ind for en åben 

asylpolitik, jo mere mistillid kan denne politikker godt regne med, at vælgeren har til 

ham/hende i 1992 (Goul Andersen et al, 13). 

Da Danmark træder ind i EF i 1972 sammen med Storbritannien og Irland, tillader den 

daværende socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag, at hans eget parti er dybt splittet i 

spørgsmålet om medlemskab (Skov 2008, 22). Splittelsen er mellem ”de gode gamle” og de 

nye ”teknokrater” i Socialdemokratiet (Skov 2008, 23). ”De gode gamle” står stadig fast på 

nationale værdier og er modstandere af EF, mens teknokraterne er dybt begejstret for en 

internationalisering og et europæisk fællesskab (Skov 2008, 23).  

Som konsekvens af denne splittelse, vælger Jens Otto Krag efter EF-valget i 1972 at træde 

tilbage og i stedet pege på Anker Jørgensen som ny statsminister, der skal forsøge at forsone 

de to nye fløje i Socialdemokratiet (Skov 2008, 24). Det projekt lykkes aldrig rigtigt for 

Anker Jørgensen, der må sande, at det danske ”ja” til EF har skabt en alvorlig mistillid til 

partiet (Skov 2008, 25).  

En mistillid der helt konkret manifesterede sig ved jordskredsvalget i 1973 (Skov 2008, 54). 

Ved dette valg blev antallet af partier i Folketinget fordoblet fra fem til ti, og 

Fremskridtspartiet løb med 15,9 % af stemmerne, svarende til 28 mandater (Skov 2008, 27). 

Valget var et udtryk for et opgør med et politisk system, der var stivnet under de fem gamle 

partier (Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, RV, og SF) (Skov 2008, 45).  Ikke 

mindst var det et opgør mod den manglende politiske konsekvens af det meget tætte 

folkeafstemningsresultat om Danmarks medlemskab af EF (Skov 2008, 43). 

Netop den voksende EF- og senere og EU-skepsis har siden 1990’erne gjort det særdeles 

svært for Socialdemokratiet at fremstå som et samlet parti (Friisberg 2009, 65). Tidligere 

socialdemokratisk statsminister Poul Nyrup Rasmussens udlændinge- og EU-politik gjorde, at 

mange tidligere kernevælgere i socialdemokratiet overgik til DF (Gallup 2002, 3 og Skov 

2008, 21).  
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Nyrups manglende fokus på den stigende indvandring samt opstramning og effektivisering på 

specielt ældreområdet blev set som det rene overgreb, og det fik mange socialdemokrater til at 

stemme på DF, da partiet oprettedes i 1995 (Skov 2008, 35).  DF garanterede gode forhold for 

ældre, en stram indvandrerpolitik og en skepsis over for EU (Skov 2008, 34).  

DF får fra slutningen af 1990’erne flere og flere tidligere socialdemokratiske vælgere (Carlsen 

2000, 43). Som konsekvens heraf siger Poul Nyrup Rasmussen ved Folketingets åbningstale i 

1999: ”Når man diskuterer så principielle spørgsmål, som vi har diskuteret i dag: om 

menneskesynet, om, hvorvidt der skulle være forskel på, om man nu har aner fra et fremmed 

land eller man ikke har, selv om man er dansk statsborger, så kan jeg godt forstå, at der 

bliver sagt meget barske ting heroppefra. Og jeg synes, at de alle sammen var velbegrundede, 

og derfor siger jeg til Dansk Folkeparti: Uanset hvor mange anstrengelser I gør jer, stuerene 

bliver I aldrig, set med mine øjne ” (Poul Nyrup Rasmussen, Åbningstale, Folketinget 1999, 

4). 

Ved de sidste ord ”stuerene bliver I aldrig” forsøgte Nyrup at ekskludere DF som moralsk 

uanstændige (Carlsen 2000, 43). DF, der på dette tidspunkt var vokset til landets 3. største 

parti, var blevet en trussel, Nyrup var nødt til at forholde sig til. Enten kunne han, som han 

gjorde, forsøge at sætte dem uden for debatten, eller også kunne han havde prøvet at tage dem 

mere seriøst og gå i dialog med dem(Carlsen 2000, 163). Den strategi, han valgte, betød at DF 

høstede endnu flere stemmer (Carlsen 2000, 165). 

Mellem 25 – 33 % af DF’s vælgere kommer fra Socialdemokratiet og andre venstrepartier 

(Gallup 2007, 54). Jørgen Goul Andersen, der er professor i politisk sociologi, mener, at der 

er en ny dimension i moderne politik, der går på tværs af den klassiske højre-venstredeling. 

Denne nye dimension har sit fokus i såkaldte bløde temaer i politik (Goul Andersen 2007, 

115). Der er ikke længere tale om den kontante fordelings- og skattepolitik, men i stedet 

fylder nye områder som EU-politik, udlændingepolitik, retspolitik, udenrigspolitik og 

kulturpolitik stadig mere (Goul Andersen 2007, 120). 

”Der er altså sådan, at vi har set et nyt markant modsætningsforhold mellem veluddannede 

og mindre veluddannede, mellem elitisme og populisme. Dansk Folkeparti er i tråd med det et 

rendyrket produkt af denne nye dimension” (Goul Andersen 2007, 123). 

Der findes altså en klar kontrast mellem de vælgere, der er pro indvandring, og dem, der ikke 

mener, at denne gør noget godt for dem (Hylland 2003, 75).  
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Der er sket en opdeling i den danske befolkning, hvor det, der diskuteres politisk, rummer 

mere ultimative holdninger om det ene eller det andet. Grunden til, at denne nye og indtil 

videre støt voksende gruppe vælgere støtter DF, er ifølge den norske professor i sociologi 

Thomas Hylland Eriksen, et spørgsmål om økonomi. De, der er imod indvandring, mener, at 

sociale og økonomiske forhold bliver direkte ugunstige med en større indvandring, og at intet 

længere styres i eget land, men af organisationer og institutioner i udlandet (Hylland 2003, 

54).  Den stramme udlændingepolitik i Danmark synes altså at hænge sammen med, at verden 

bliver mere globaliseret (Hylland 2003, 54). 

Diskurs 3, Globalisering 
Den stigende regulering fra internationale organisationer og centrale organer som eksempelvis 

EU har den engelske sociolog Anthony Giddens forsøgt at forstå konsekvenserne af. Dette 

ved at undersøge samfundets institutioner. Giddens taler om, at ”… menneskene har mistet 

kontrollen med verden…” (Giddens 2006, 12). Den moderne verden er uden center, og ingen 

har kontrol over den (Giddens 2008, 123). Det moderne samfund er et samfund bestående af 

systemer og kræfter, der ikke lader sig styre (Giddens 2008, 100).  

Giddens beskriver globaliseringen som det afgørende brud med nationalstaternes greb om 

menneskers tilværelser via tradition (Giddens 1994, 34). Tradition er i en vis forstand godt, 

men ikke i den form, vi i dag forbinder det med. I dag er tradition kendetegnet ved ritualer og 

gentagelser og anses som et begreb, der rummer en sandhed (Giddens 2007, 60). Begrebet 

tradition, der er konstrueret i oplysningstiden, er historisk set brugt som et udtryk for at 

frigøre sig fra mørke ritualer, men bruges helt anderledes og totalitært i dag (Giddens 1994, 

43). Giddens mener, at samfundet i dag er forvirret over definitionen (Giddens 2007, 54). I 

det moderne samfund er man ifølge Giddens frigjort fra en stor del af traditionernes 

herredømme, men mange former for ”tilværelse” som familie og seksualitet er forsat 

underlagt traditionelle livsformer, og det skaber en vis fragmentering i samfundet, som skaber 

store udfordringer (Giddens 2007, 58).  

Det afgørende kendetegn ved det moderne samfund er, at traditionelle sandheder anfægtes 

indgående (Giddens 2007, 103). Giddens eksempel på dette er nationalstaten, hvis traditioner 

er stærkt udfordret af det store kosmopolitiske og globaliserede samfund (Giddens 2006, 

123). 
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Som en modsætning til dette moderne kosmopolitiske samfund, hvor globalisering er 

hovedmantraet, ser Giddens ”fundamentalismen”. Fundamentalisme definerer Giddens som 

”en tradition under belejring”, og det er de ”sidste skrig fra en verden i fortiden” og ”… vi 

kan ikke leve i en verden, hvor noget er helligt længere” (Giddens 2008, 43, 132). 

Globaliseringen som det afgørende brud med nationalstaten, som Giddens beskriver, stiller 

den polske sociolog Zygmunt Bauman sig stærkt kritisk over for. Baumann mener, at 

befolkningerne kun til en vis grad fatter, hvad begrebet står for (Bauman 2006, 15). Folk 

forstår begrebet globalisering, når det optræder i forretnings-, finans-, handels- og 

informationssammenhænge, men når det kommer til de sociale og dermed menneskelige 

konsekvenser, hersker der en altovervejende usikkerhed om, hvad det betyder (Bauman 2005, 

32). Globaliseringen betyder ifølge Bauman en ulige fordeling af goder (Bauman 2005, 55). 

Mennesker kommer enten til at høre til den privilegerede eller den underprivilegerede del af 

verdensbefolkningen (Bauman 2006, 23).  

I tråd med dette påpeger Bauman, at fundamentalistiske tendenser er forventelige følger af 

globaliseringen som den højt besungne "hybridisering af topkulturen”, der skal forstås som 

den globaliserede overklasses kultur (Bauman 2005, 75). De mennesker, der ikke har nogen 

gavn af globaliseringen, søger i stedet mod at bevare troen og de national-kulturelle værdier 

(Bauman 2005, 75). Det er netop her, Baumann ser fundamentalismen udspringe (Bauman 

2005, 76). Således mener Bauman, at globalisering er elitens privilegium til forskel fra den 

voksende gruppe af mennesker, som underkastes en stedbunden vrangskæbne (Bauman 2005, 

54).  

Denne voksende gruppe af mennesker, der er underkastet en stedbunden vrangskæbne fylder 

mere og mere i den politiske debat. Partier, der slår sig op på at være antiglobalistiske og 

kritiske over for indvandrere, har siden slutningen af 1990’erne oplevet en stigende fremgang 

(Andersen & Bjørklund 2003, 22). 

Der synes at være et fællestræk for mange af de moderne sociologers måde at beskrive 

samfundet på: de mener at traditionel social orden foregår, og at samfundets fragmentering i 

form af mere kompleksitet stiger og stiger. Ulrich Beck, der står bag samfundsdiagnosen om 

Risikosamfundet, beskriver, hvordan det moderne menneskes liv i høj grad kommer til at 

handle om at forebygge risici og reparere skader (Beck 2005, 221). I samme forbindelse 

nævnes, at de fleste mennesker vil have en ”betydelig risiko for at opfatte eget liv som en 

fiasko” (Beck 2005, 234). 
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Der er ikke længere noget, der hænger entydigt sammen, og Beck påpeger, at især de gamle 

fagbevægelser og politiske partier i en ny tid får svært ved at fungere, fordi den 

fællesskabstradition, de er udsprunget af, ikke længere findes, men i høj grad er erstattet af en 

anden type samfund, hvor individet er i fokus (Beck 2005, 254). 

En lignende diagnose af det moderne samfund ses i Manuel Castells Netværkssamfund. 

Traditionelle organisationer erstattes af netværkssamfund, hvor der ikke er noget center for 

styring, men blot et vilkårlig væv af automatiserede programmer, der som et ”spøgelsesagtigt 

monster” styrer eksempelvis finansmarkederne (Castells 2004, 127). En pointe, som både 

Giddens, Castells og Beck deler, er det faktum, at globaliseringen ved ikke at have noget 

center, gør chancerne for globalt kaos større. Hvis der ikke er nogen til at regulere 

finansmarkederne, og hvis ingen kan holdes ansvarlige, bliver politisk indgriben umulig. 

Samfundet bliver uden retning, og traditioner og institutioner forfalder (Castells 2004, 187, 

Beck 2005, 200, Giddens, 132).  

Ifølge Erik Meier Carlsen har eliten skabt et billede af en globalisering, der kan bringe 

nationen øget velstand, men de, der står uden for denne elite, klamrer sig til traditionen 

(Carlsen 2000, 43). 

Diskurs 4, Den politiske midte  
Den politiske midte i Danmark kan placeres i en teoretisk forståelsesramme ud fra Giddens’ 

tanker om modernitetens udvanding af den traditionelle højre-venstreskala og fremkomsten af 

det, han kalder ”den radikale midte” (Giddens 2005, 45). 

Giddens mener, at overgangen fra industrisamfund til det moderne samfund har opstillet helt 

nye vilkår for, hvordan vi orienterer os politisk (Giddens 2006, 43). Afslutningen på Den 

Kolde Krig, Sovjetunionens kollaps og Berlinmurens fald skabte en situation, hvor 

socialismen som økonomisk system stoppede med at være et alternativt til kapitalismen og de 

frie markeder (Giddens 2006, 43). Det traditionelle skel mellem højre og venstre, der 

markerede et fordelingspolitisk modsætningsforhold mellem socialistiske ideologier (venstre 

side) og liberalistiske ideologier (højre side) synes ifølge Giddens ophørt (Giddens 2006, 65). 

Det skabte et grundlag for den vestlige verdens økonomiske liberalisme, der er bredt 

accepteret som et faktuelt vilkår, hvortil der ikke findes noget alternativ (Giddens 2006, 48). 

Dette vilkår bevirker, at politikere såvel som vælgere ikke længere er delt op af ideologiske 

skillelinjer.  



  33 

Giddens påpeger i den forbindelse, hvordan der hos vælgeren i det moderne samfund er sket 

et skifte fra ideologi-politiske tilhørsforhold til et fokus på livspolitik (Giddens 2006, 56). 

Livspolitik skal ses som den frigørelse af individet, som velfærdssamfundets rettigheder har 

medført for borgeren (Giddens 2006, 60). 

Vælgeren i det moderne samfund er ifølge Giddens meget selvrefleksiv og individualistisk i 

sin politiske orientering (Giddens 2006, 72). Vælgeren fokuserer på livstilsværdier i stedet for 

den traditionelle politiske ideologi. Det medfører, at værdipolitik i det moderne samfund 

bliver en meget vigtigt faktor. Den nye virkelighed gør, at politikere og partier i langt højere 

grad end tidligere er tvunget til at rette deres politik ind efter de forskellige holdninger og 

værdier, der findes blandt deres vælgere, end på større ideologiske linjer (Giddens 2006, 73). 

Denne moderne værdipolitik kan ikke passes ind i den traditionelle højre-venstreskala, og der 

opstår derfor et nyt politisk landskab (Giddens 2006, 74). 

I det nye politiske landskab bliver det nødvendigt at kunne implementere vidtgående og 

radikale løsninger på problemer, der er fælles for både den traditionelle venstre og højre del af 

det politiske spektrum (Giddens 1994, 74). Sådanne problemer kunne være global 

opvarmning eller finanskriser. Giddens taler her om ”det radikale centrum”, der er et politisk 

ståsted, hvorfra alliancer bygges mellem forskellige politiske ståsteder (Giddens 2006, 87). 

Det radikale centrum får karakter af et konsensussted, hvor de gamle ideologier på højre-

venstreskalaen ”mødes på midten” (Giddens 2006, 85). 

Giddens’ analyse af vælgernes bevæggrunde for at stemme, som de gør (væk fra det 

ideologisk-politiske), synes at give en ny bevægelse ind mod midten (Giddens 2006, 76).  Her 

fusionerer ideologierne og udgør et kompromis som partier kan tilslutte sig, fordi den 

værdimæssige og økonomisk-politiske platform er bredt formuleret og funderet med 

tankegods fra både venstre og højre. Det er på midten, at den virkelige indflydelse ligger 

(Giddens 2008, 45). 

Ifølge Giddens spiller denne radikale midte en stor rolle i den moderne politiske kamp om 

magten, fordi det er her den vælgerpolitiske magt koncentrerer sig, og der, hvor et politisk 

parti er nødt til at placere sig, såfremt det ønsker så stor vælgertilslutning, at det får del i den 

politiske magt til at kunne regere (Giddens 2008, 47). 
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I forhold til dansk politik har de to største partier, Socialdemokratiet og Venstre, begge søgt 

mod midten af den politiske skala, og der er i større grad end tidligere enighed om en række 

politiske emner (Skov 2008, 56).  

Både Socialdemokratiet og Venstre er omdannede partier, der igennem de senere år har 

optaget og inkorporeret tankegods fra den ideologi, de hver for sig ellers har stået i et 

ideologisk modsætningsforhold til (Mortensen 2008, 65). 

Det liberale parti Venstre har bevæget sig ind mod den politiske midte ved at tilegne sig nogle 

af venstrefløjens værdier og accepterer i dag velfærdsstatens grundlæggende rammer 

(Mortensen 2008, 66). Socialdemokraterne har nærmet sig midten i forhold til 

fordelingspolitikken ved at indarbejde nogle højreorienterede synspunkter, eksempelvis 

accepten af den økonomiske liberalisme (Mortensen 2008, 66). 

Den politiske teoretiker Chantal Mouffe mener i modsætning til Giddens, at det at gå efter en 

politisk midte, hvor det traditionelle skel mellem højre og venstre er udvasket, er et alvorligt 

problem for et demokrati (Mouffe 2004, 176).  

Den radikale midte som et konsensussted er ifølge Mouffe ikke ønskeligt og direkte farligt, 

fordi der ikke er rum til udvikling og nytænkning i midterpolitik (Mouffe 2004, 110). 

Politikken bliver fastlåst. Mouffe mener, at alle, der ikke er på midten ekskluderes, og det er 

bekymrende i et demokrati (Mouffe 2004, 180).  

Mouffe forklarer, at det snarere end rationelle egeninteresser bør være passioner eller 

lidenskaber og dermed følelser, der er de primære bevæggrunde i politisk handling i dag 

(Mouffe 2004, 78). Da mennesker er forskellige i baggrund, følelser, ønsker og mål, opstår 

der en værdipluralisme, hvilket giver anledning til spændinger mellem forskellige værdier 

(Mouffe 2000, 54). Det betyder, at politik i realiteten får til formål at skabe et fællesskab på 

baggrund af konflikt og forskellighed. Den moderne værdipolitik er altid optaget af at skabe 

et ”os” ved at udpege ”dem” (Mouffe 2000, 57). 

Det betyder ifølge Mouffe, at der for at modgå denne udvikling af en radikal midte, må 

etableres et forhold mellem ”os” og ”dem”, hvor der skabes et agonistisk pluralistisk 

demokrati (Mouffe 2004, 150). Ifølge Mouffe skal man forsøge at ”transformere antagonisme 

til agonisme” (Mouffe 2004, 154). Antagonisme betyder at to fjender er uforsonlige med 

hinanden og ikke kan nå til enighed, hvorimod agonisme betyder, at venligtsindede 

modstandere står over for hinanden og ønsker at nå til enighed (Mouffe 2004, 35).  
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I det antagonistiske tilfælde er konsensus ikke mulig, da parterne ringeagter hinanden 

(Mouffe 2004, 48). I det agonistiske demokrati er der en mulighed for at opnå en slags 

konflikt-konsensus, hvor modstanderne er enige om at være fælles i en forhandlingssituation, 

og hvor de er enige om rammerne, men fortolker principperne forskelligt.  

Det betyder, at der ikke kæmpes om, hvordan parlamentarismen skal være, men om 

fortolkninger af forskellige problemstillinger (Mouffe 2000, 48).  

I Mouffes politiske teori argumenteres der for, at modsætninger i politik er særdeles 

nødvendige for at skabe forandringer i samfundet og udvikle politik (Mouffe 2004, 52). På 

den baggrund er opdelingen af det politiske spektrum i modstillede blokke ønskværdig, 

såfremt viljen til brede ”pluralistiske” forlig hen over midten er til stede hos alle parter 

(Mouffe 2004, 201). 

Det er altså ifølge Mouffe problematisk, når politik bliver delt op i blokke fordi der bliver 

styret suverænt og ekskluderende over for en stor minoritet af vælgerne, der mener noget 

andet end den pågældende regering (Mouffe 2005, 114).  

Der er i udpræget grad de partier, der søger mod midten, der opnår størst mulig indflydelse. I 

tråd med dette hævder journalist Peter Mose og valgforsker Kenneth Thue Nielsen i en kronik 

i Berlingske Tidendes søndag d. 24. februar 2008, at midten i dansk politik er ledig (Mose & 

Nielsen 2008, 3). De bemærker, at kun 8,8 % af stemmerne ved folketingsvalget i november 

2007 tilfaldt deciderede midterpartier, der kunne arbejde hen over midten (daværende Ny 

Alliance og RV) og estimerer, at der er ca. 14 % hjemløse, borgerlige midterstemmer i spil, 

som kan rykke afgørende ved den politiske magt i Danmark (Mose & Nielsen 2008, 3). 

Opsummerende 
Sammenfattende er der fremanalyseret et diskursivt felt af fire diskurser for afgørende brud i 

moderne politik. Fire brud, der enten sammen eller hver for sig har været afgørende for at 

lykkes i moderne politik. 

Vilkårene for at lykkes i moderne dansk politik, anden del 
I den foregående vidensarkæologiske analyse af litteraturen på området, viste der sig i alt fire 

diskurser. Disse fire diskurser er opgøret med eliten, stram udlændingepolitik, globalisering 

og den politiske midte. Netop de fire diskurser har hver især den regularitet i spredningen af 

udsagn, at de igennem 3600 siders empiriske materiale kan siges at være generelle tendenser 

for de vilkår, der gør sig gældende i moderne vestlig politik. 
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For at ”teste” disse diskurser i en dansk kontekst alene flyttes det analysestrategiske blik i det 

følgende fra det vidensarkæologiske, hvor det handlede om at finde og beskrive diskurser som 

regularitet i spredningen af udsagn, til et genealogisk blik.  

I denne del af analysen undersøges det fremanalyserede diskursive felt (de fire diskurser) fra 

forrige afsnit med henblik på at se på deres forbindelse til det politiske system i Danmark. 

Dette gøres for at finde de forbindelseslinjer mellem de fire diskurser, der også omhandler 

udenlandske tekster og teorier, og de faktuelle omstændigheder i dansk politik. Blikket rettes 

således mod de politiske kommentatorer og deres syn på de fire diskurser, opgøret med eliten, 

stram udlændingepolitik, globalisering og den politiske midte. Forventningen er, at de 

politiske kommentatorer kan nuancere og udbygge de fremanalyserede diskurser. 

De politiske kommentatorer er udvalgt efter et princip om bredde, hvor det interessante er, at 

de hver især repræsenterer en bestemt måde at analysere det politiske billede på.  

Det er således hensigten med valget af de politiske kommentatorer at få nogle at ”de tunge” 

fra det samlede danske mediebillede. På den måde er det tanken, at de politiske 

kommentatorer repræsenterer forskellige versioner af den offentlige mening på forskellige 

medier. Altså, at de interviewede politiske kommentatorer er kendte politiske redaktører, 

gamle ministre eller ansatte i erhvervslivet, som har en hvis aktualitet i det danske 

mediebillede. Alle er udvalgt, så de repræsenterer forskellige tilgange til den politiske analyse 

de udfører, når de kommenterer.  Dette for at nå det høje objektivitetsniveau som nærværende 

speciale bestræber. 

For at kunne bruge de politiske kommentatorer til at nuancere og udbygge de fremanalyserede 

diskurser fra første del af denne analyse, er det et vigtigt at forstå den måde, hvorpå dette 

speciale begriber og bruger ”den offentlige mening” i et systemteoretisk perspektiv. 

Den offentlige mening  
Den traditionelle forståelse om en offentlig mening har vist sig ved optøjer, demonstration, 

protestbevægelser og anden civil ulydighed rettet direkte mod samfundets politiske og 

økonomiske beslutningstagere (Luhmann 1990, 56). Den offentlige mening virker som en 

slags legitimerende indikator for, hvorvidt folkestyret gør hvad folket ønsker (Vallentin 2005, 

6). Den offentlige mening kommer ofte til udtryk gennem meningsmålinger og den 

almindelige debat i eksempelvis aviser og elektroniske medier (Vallentin 2005, 11).  
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Ved valghandlinger appellerer de politiske partier i særlig grad til “folkets stemme” med 

løfter om bedring, ændrede prioriteringer, stramning, lempelse og omfordeling (Vallentin 

2005, 12). I tråd med dette bruger politiske partier i stigende grad meningsmålinger og 

fokusgrupper til at indfange den offentlige mening på udvalgte politiske spørgsmål for at se, 

hvorvidt denne er i overensstemmelse med partiets politik (Vallentin 2005, 8). 

Medieoffentligheden, der primært udgøres af massemedierne, formidler ikke blot til den 

offentlige mening, men bidrager også aktivt til at skabe den (Luhmann 2000a, 45). Der er sket 

en større inddragelse af og hensynstagen til den offentlige mening i tråd med en stigende 

kompleksitet i det moderne samfund (Luhmann 2000a, 45). Udviklingen kan ses som en form 

for demokratisering, hvor folket lettere kan komme til orde i den offentlige debat (Luhmann 

1990, 54). Omvendt kan udviklingen også ses som en ukvalificeret indblanding i forhold, der 

ikke burde vurderes af lægmand, men i stedet overlades til eksperter (Vallentin 2005, 7). 

Endelig kan en større hensynstagen til den offentlige mening ses som en form for 

kommercialisering, hvor borgerne betragtes som forbrugere, der shopper ”mening”.   

Hvis bare det gode argument er strikket rigtigt sammen, så er der et stort 

tilslutningspotentiale, og forbrugerne vil have ”produktet” (et partis politik) (Vallentin 2005, 

14). 

Hvor det antikke græske begreb om agoraen henviser til det sted, hvor personer mødtes i tæt 

kontakt for at udveksle synspunkter, er i den moderne offentlige mening kendetegnet ved 

fraværet af en nærhed mellem personer (Luhmann 2000a, 443). Den teknologiske udvikling 

siden trykpressen har gjort, at det nære ikke længere behøver at være i en fysisk agora, men 

kan foregå igennem trykte og elektroniske medier til offentligt skue for enhver, der køber 

aviser, ser tv eller klikker sig ind på forskellige nyhedstjenester og blogs (Vallentin 2005, 16). 

Der er en tendens til, at den offentlige mening fremstilles som en politisk ideologisk 

konstruktion snarere end som en særskilt sociologisk genstand (Baker 1990, 76). Det betyder, 

at den politiske forståelse af den offentlige mening er blevet beskrevet som ”samfundets 

suveræn” og ”den usynlige hånd” (Luhmann 2000b, 32). Det er et grundlæggende vilkår, at 

den offentlige mening beskrives som en afgørende forudsætning for politiske og økonomiske 

beslutningstageres legitimitet (Luhmann 2000b, 435). Luhmann forsætter og taler om, at al 

regeringsmagt i et demokrati hviler på en opinion, hvor folkets stemme (vox populi) er sat i 

stedet for Guds stemme (vox dei) i det moderne samfund (Luhmann 2000b, 325). 
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For at indfange folkets stemme som et udtryk for den offentlige mening bruges 

meningsmålinger, fokusgrupper og andre former for undersøgelser til at kunne fremanalysere 

folkestemningen på aktuelle problemstillinger (Vallentin 2005, 20). Denne måde er Luhmann 

særdeles kritisk over for og mener ikke, at den offentlige mening kan indfanges ved at spørge 

personer, der altid vil svare forskelligt afhængig af situationen (Luhmann 2000b, 345). Det vil 

ifølge Luhmann altid være umuligt at undersøge, hvad mennesker tænker og føler, og det er 

derfor ikke videnskabeligt (Luhmann 2000a, 134). 

Luhmann interesserer sig i stedet for fænomenet den offentlige mening som et diskursivt 

fænomen, der skal forstås som noget, der bliver iagttaget og beskrevet som netop en 

offentlige mening (Luhmann 2000b, 286).  

Den offentlige menings skabes primært af massemedierne, der virker som et medie for at 

kunne iagttage af anden orden (Luhmann 2000b, 310). Det betyder, at den offentlige mening i 

Luhmanns optik er det, som giver iagttagere, beslutningstagere og organisationer mulighed 

for at iagttage sig selv og deres omverden set i lyset af almenheden (Luhmann 2000b 303). 

Offentlighed er en systemintern omverden for forskellige delsystemer, herunder en 

organisation som RV. Eksempelvis kan RV iagttage sig selv, ved at læse meningsmålinger og 

debatindlæg om sig selv og dermed blive refleksive omkring deres rolle. 

Den offentlige mening betragtes, i tråd med Luhmanns ord herom, i dette speciale altså som 

en grænse mellem systemet og dets omverden. Den offentlige mening bliver ikke noget, der 

fastsætter meningers rigtighed, men skal betragtes som en tematisk struktur for offentlig 

kommunikation, og skal blot ses som en særlig måde at forme debatemner på. Den offentlige 

mening producerer, er altså ikke enhed men forskellighed, da det bliver muligt at iagttage 

iagttageres iagttagelser (Luhmann 2000b, 310). Når et parti kommer med nye politiske udspil 

giver den offentlige mening en mulighed for at se, hvordan udspillet mødes af befolkningen, 

kommentatorer og andre politiske partier. De iagttagelser kan partiet så forholde sig til. 

Det politiske system er i et velfungerende demokrati direkte bundet af almenhedens interesse 

(Luhmann 2000b, 365). Her fremstår den offentlige opmærksomhed som en knap ressource 

for de politiske partier, der kæmper om at komme til orde med deres budskaber i 

massemedierne og ud til befolkningen (Luhmann 2000b, 365). Problemet for partierne er ofte, 

at den offentlige mening ikke lader sig måle og forudse, men fremstår som en empirisk 

variabel, og det er umulig at gisne om, hvorledes den vil arte sig (Vallentin 2005, 29).  
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De politiske kommentatorer 
De politiske kommentatorers rolle er at forenkle det komplekse politiske spil over for 

befolkningen via massemedierne. De politiske kommentatorer bliver systemteoretisk sagt en 

slags andenordens iagttagere, der oversætter det politiske systems logik til en underholdende 

og klart skåret version som befolkningen har let ved at forstå. Det betyder ikke, at de politiske 

kommentatorers mening er udtryk for en samlede offentlig mening, men blot, at de præger 

den måde temaer og mening bliver til, når debatemner formes i offentligheden.  

Luhmann forklarer i sin superteori Sociale Systemer, hvordan samfundet bliver mere og mere 

uddifferentieret i små specialiserede systemer, der skaber deres egen indre logik (Luhmann 

2000b, 82). Det betyder, at samfundet i dag er så uddifferentieret i komplekse systemer med 

specificeret information, at der hele tiden må kompleksitetsreduceres (Luhmann 2000b, 80). 

Hvor en række områder førhen var særdeles gennemsigtige og forståelige for borgeren, er de i 

dag stærkt indviklede, og der kræves kvalificeret rådgivning for at kunne begribe dem 

(Luhmann 2000b, 124).  

Det har gjort brugen af rådgivere og konsulenter langt mere nødvendig, fordi det at navigere i 

en kompleks verden kræver indsigt i ting, man traditionelt set ikke har behøvet indsigt i for at 

kunne træffe beslutninger (Luhmann 2000b, 321).  

Et politisk partis opgave er at træffe beslutninger om alt (Luhmann 2000b, 141). Som politisk 

parti kan man ikke sige, at man ikke har nogen holdning til et område. Det kræves, at partiet 

melder klart ud, hvad dets holdning er, og hvorfor på alle mulige forskellige områder 

(Luhmann 2000b, 79). Det betyder også, at et spørgsmål om fx indlæring i skolen skal tages 

op, og for at kunne argumentere i sagen må politikeren eller partiet hente hjælp fra 

eksperterne. Hvad siger forskerne, siger de noget forskelligt, hvad koster det, og hvad taler 

rent videnskabeligt og økonomisk for og i mod? Det betyder ofte, at politikerens rolle bliver 

at indhente kvalificerede svar fra det videnskabelige, retslige, økonomiske system etc. og 

herigennem træffe en beslutning om, hvordan holdningen til et givent spørgsmål skal se ud. 

Man bruger altså eksperterne fra forskellige felter til at oversætte kompleks information fra de 

forskellige systemer til at svare på: hvad er sundt/usundt, hvad er lovligt/ulovligt, og hvad kan 

bedst betale sig/ikke betale sig. Man kan sige, at et politisk parti i den forbindelse er en 

rådgiver/konsulent imellem forskellige systemer og borgeren (Luhmann 2000b, 234). Dette 

ved at udbyde holdninger til potentielle vælgere i alt fra strafferetslige spørgsmål til, hvad 

børn skal have med i madpakken. 
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Pointen i systemteorien er som nævnt i afsnittet Analysestrategi, teori og empiribrug, at man 

som en del af et system er blind for sin egen forskel. Man er på første orden, og på den måde 

kan man ikke se den forskel, man selv opererer inden for. Det kræver den privilegerede 

andenordens iagttager, der står uden for systemet at iagttage iagttagelser (Luhmann 2000b, 

35). Det betyder, at politiske partier godt kan agerer rådgiver/konsulent på andre 

funktionssystemer som det økonomiske og retslige, men ikke kan se sin egen forskel i det 

politiske system (Luhmann 2000b, 113). Et eksempel på denne præmis er forskellen ret/uret i 

det retslige system. Systemet dømmer dagligt ud fra, hvad der er ret/uret men kan ikke selv 

se, om ret/uret nu også er den rigtige forskel at bruge (Luhmann 2000b, 114). 

Oversætteren mellem det politiske system og borgeren bliver således i det moderne samfund 

den politiske kommentator, der på privilegeret vis kan iagttage det politiske system, og som 

en anden rådgiver/konsulent kan bistå vælgeren i, hvad der er op og ned på et konkret politisk 

spørgsmål, og hvad der ligger bagved den politiske strategi.  

Det er altså den politiske kommentators opgave at reducere kompleksitet for borgerne, der 

lever i et globaliseret og komplekst samfund, hvor der skal opereres med megen kompleks 

information, og hvor det derfor er rart at vide, hvordan det politiske spil kan iagttages. Det 

giver de interviewede kommentatorer til dette speciale hver deres bud på.  

Den politiske kommentator bliver på den måde et filter for den information politiske partier 

ønsker at meddele. De politiske kommentatorer bliver en slags herrer over forståelseskriteriet, 

der er det bestemmende kriterium for og hvilken type kommunikation der er tale om. Det 

betyder ikke, at politikerne ikke kommer til orde gennem massemedierne, men blot at de 

udtalelser, der fremsættes i offentligheden, er til evig genstand for dissektion af de politiske 

kommentatorer, der tolker udtalelserne og sætter dem ind i en kompleksitetsreducerende 

ramme, der let kan formidles til seere, læsere og lyttere via medierne. 

I tråd med Luhmanns teori om den funktionelle uddifferentiering i det moderne samfund kan 

man sige, at de politiske kommentatorer er en følge af en stigende kompleksitet og 

informationsmængde i det politiske system. Netop fordi de politiske kommentatorer ligger i 

grænsen mellem systemerne, får den politiske kommentator karakter af offentlig mening. De 

politiske kommentatorer er ikke et system i sig selv, men fremstår mere som en del af den 

offentlige mening på hver deres bastion af tv-kanaler, aviser, radio og elektroniske medier.  
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Grundlaget for denne argumentation er, at den politiske kommentator er det sted, hvor 

iagttagelser af iagttagelser kan finde sted, og samtidig med en tolkning af politiske budskaber 

forsøges også at sige noget om stemningen i befolkningen, og hvordan netop det budskab vil 

blive modtaget. Den politiske kommentator kan altså iagttage, hvad eksempelvis RV gør rent 

politisk, tolke det, formidle det på egen måde, og også fortælle hvorvidt det vil være 

upopulært eller ej.  

De politiske kommentatorer er altså i dette speciale valgt for at kunne give et blik for de 

fremanalyserede diskurser, opgøret med eliten, stram udlændingepolitik, globalisering og den 

politiske midte og ”oversætte” disse til nye og til mere nuancerede vilkår, der har føling med 

den offentlige mening i Danmark. 

Vilkår 1, Kontraktpolitik  
Med sin nytårstale i 2002 mod smagsdommeri og ekspertvælde gav Anders Fogh Rasmussen 

en politisk forklaring på en forestående ændring i måden at drive offentligt forvaltning på. 

Politikerne skal kunne måle og veje alt, og det samme skal vælgerne kunne forvente af 

politikerne (Anders Fogh Rasmussen, Nytårstale 2002, 2).  

I det lys noterer politisk kommentator på B.T. og TV2 Helle Ib sig, at ”Det held Anders Fogh 

Rasmussen har haft med kontraktpolitikken, har haft indvirkning på de andre partier… man 

slipper ikke særlig godt af sted med at skabe uklarhed om egne meldinger” (Ib, bilag 1). Det 

er altså utroligt relevant, at vælgerne kan se, hvilken vare de får.  

Er man som politiker ikke indstillet på at indgå en nærmest kontraktlig forpligtigelse med 

vælgerne, kan det være problematisk. Som tidligere nævnt, var der frem til valget i 2001 en 

holdning blandt den økonomiske overklasse, dele af middelklassen og underklassen, at man 

følte sig talt ned til, og der manglede kontrol med politikerne. Der var for meget pamperi og 

”flyvsk humanistisk snak” (Harrits 2005 15-34). Vælgerne ville vide, hvad de kunne regne 

med. Hans Engell, der er tidligere forsvarsminister og nu politisk kommentator på Ekstra 

Bladet forklarer: ”… vælgerne lader sig styre af en generel følelse af tillid. Har du tillid eller 

ikke-tillid til politikerne… de (vælgerne) vil hellere betro det at skulle lede landet til nogen, de 

har tillid til, uden nødvendigvis at være enige med de pågældende politikere” (Engell, bilag 

1). Kontraktpolitikken var på det tidspunkt i 2001, hvor den indførtes, noget helt nyt. En 

måde, hvorpå vælgerne kunne have tillid til, at den politiker og det parti, de stemte på, rent 

faktisk også gjorde det, vedkommende havde lovet, efter valget.  
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Vilkår 2, Værdipolitik 
Som det tidligere er argumenteret for, fylder værdipolitiske temaer stadig mere i dansk 

politik. Et af de helt store værdipolitiske emner er udlændingepolitikken.  Politisk 

kommentator Henrik Qvortrup noterer sig, hvordan: ”Fogh er gået til valg på en stram 

udlændingepolitik 2-3 gange. Det betyder noget” (Qvortrup, bilag 2).  

De partier, der ikke har vedkendt sig problemet med indvandring, har i dag vanskeligt ved at 

lykkes. Helle Ib forklarer, hvordan det vigtige er: ”… her og nu-reaktioner på aktuelle emner, 

som man kan mærke folk er optaget af, og det betyder, at ideologierne glider mere eller 

mindre i baggrunden” (Ib, bilag 2). I forhold til den stramme udlændingepolitik som især DF, 

men også Venstre har stået for, er det således vigtigt at man, uanset om det er partiets 

mærkesag, er ude og mene noget om emner som befolkningen er optaget af. I 

Magtudredningen, der er en tilstandsbeskrivelse af magtforhold og demokrati i Danmark, 

påpeges vigtigheden af at have en værdidebat om indvandre, som alle grupper i samfundet 

kan deltage i (Togeby et al 2003, 80). En værdidebat i en pæn tone gør befolkningen oplyst og 

i stand til at træffe valg om samfundet (Togeby et al 2003, 87).  

Om dette forhold forklarer den politiske kommentator på blandt andet Berlingske Tidende og 

tv-programmet ”Jersild og Spin”, Niels Krause Kjær: ”Dagbladet Politiken kunne især de 

første år (efter systemskiftet i 2001) slet ikke få tingene til at passe og blev en skinger 

oppositionsavis akkompagneret af netop den radikale leder Marianne Jelved, der helt uhørt 

kaldte landets statsminister for ’en farlig mand’.” (Web 5). Selv om debatten ifølge 

Magtudredningen gør vælgerne mere robuste til at træffe valg, skærpes tonen altså også hos 

dem, der taler imod magthaverne, i dette tilfælde Marianne Jelved (Web 5). Der er blevet 

vigtigt som politiker at kunne skyde sig ind på det, der optager vælgerne netop nu. Lotte 

Hansen, der er tidligere politisk kommentator på ”Jersild og Spin” forklarer, hvordan 

”Vælgerne er mere utro, altså der er kommet flere shopper-vælgere. Altså, det er sådan, at de 

sager, der kommer op i medierne appellerer til folks mavefornemmelser… I Danmark har det 

overvejende betydet, at der er store strukturelle og upopulære beslutninger, der ikke bliver 

truffet” (Hansen, bilag 2). Det er altså i højere grad de værdipolitiske emner som blandt andet 

udlændingepolitikken, der optager vælgerne i højere grad end store beslutninger af mere 

samfundsstrukturel karakter. I tråd med dette forklarer Qvortrup, at ”… politik er ikke længere 

et spørgsmål, om samfundet skal gå til højre eller venstre. Politik handler ikke længere om en 

grundlæggende uenighed om, hvad det her samfund skal udvikles til. Politik er blevet mere 

holdningsbåret…” (Qvortrup, bilag 2). 
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Henrik Qvortrup mener i den forbindelse, at RV’s eneste mulighed for at gøre sig gældende er 

ved at justere sin udlændingepolitik: ”… hvis de (RV) ønsker at komme til magten, så må de 

slække på den der med udlændingepolitikken. Gør de ikke det, så vil de berede en Helle 

Thorning Smith så store problemer, at hun aldrig bliver statsminister… det har Det Radikale 

Venstre haft utroligt svært ved at forstå” (Qvortrup, bilag 2). 

Vilkår 3, Enkeltsager 
Vilkåret ”globalisering” betyder, at dansk politik i langt større grad end før, styres af faktorer 

uden for landets grænser. I tråd med globaliseringen er der også sket en fragmentering af 

mediebilledet. Der er kommet betydeligt flere og nye former for medier, nationale såvel som 

internationale (Jensen 2003, 23). Det stiller nye krav til måden at trænge igennem på som 

politisk parti (Hjarvard 2008, 34). Hans Engell beskriver, at for ”… en stor del af den 

dagsorden, der gælder for Danmark, ja, der er vi en del af en global og ikke mindst en 

europæisk udvikling” (Engell, bilag 3). Dette er i tråd med Luhmanns pointe om det 

senmoderne og komplekse samfund, hvor tingene går meget hurtigt (Luhmann 2000a, 34). 

Medierne har deadline 24 timer i døgnet, og det er et krav, at man som politiker er hurtigt ude 

med budskaber og meninger, der kan opfattes nemt og underholdende i forhold til 

nyhedskriterierne og ”… på den måde fanger bordet meget mere i politik i dag end det gjorde 

tidligere” (Engell, bilag 3).  

Netop den faktor, at politik går hurtigere, og at det, politikerne siger, skal være nemt og 

underholdende, gør ifølge Hans Engell, at ”… der er sket en professionalisering af, hvordan 

politik drives… det er kommet for at blive” (Engell, bilag 3). Denne professionalisering stiller 

krav, om hvordan budskaberne skal formidles. Lotte Hansen forklarer: ”… det vi hører om i 

tv er de sager der kommer følelser og ofre på… her er partierne enormt skarpe om at kæmpe 

om de samme vælgere… her er mere fokus på leflen for vælgerne end på, hvad der står i et 

partiprogram” (Hansen, bilag 3). Når færre af de store beslutninger træffes inden for 

Danmarks grænser, kommer det til at handle om mindre ting. Der er ikke længere plads til de 

store linjer, fordi de alligevel bliver bestemt andre steder end på Christiansborg. Lotte Hansen 

bemærker, at partiet RV ”… har haft en tiltrækning på folk, der gerne vil tænke lidt i store 

baner… deres (RV) problem er det samme som Ny Alliances problem var: så snart de bliver 

viklet ind i fnidder, så bliver de meget sårbare, fordi det ikke er det, deres vælgere forventer 

af dem” (Hansen, bilag 3). Der er ikke plads til at tænke i store baner, men det handler i højere 

grad om at blive forbundet med enkeltsager og tage patent på dem som politisk parti.  
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Helle Ib påpeger, at der er tale om en stigende tendens, som fx ”… der er nok ikke nogen af de 

partier, der har lagt stemmer til tuneser-lovgivningen, som i dag vil sige det åbent, men taler 

man med folk fra regeringspartierne, så er de udmærket klar over, at sådan en hastesag, der 

skulle signalerer handlekraftighed, resulterer i et sjusket lovarbejde” (Ib, bilag 3). Når flere 

beslutninger bliver truffet andre steder, bliver det særdeles vigtigt at vise handlekraftighed på 

selv små enkeltsager. Dette til trods for, at det sommetider er gjort for hastigt og derfor kan 

blive sjusket. 

En af de tendenser omkring globaliseringen er som nævnt i første del af dette analyseafsnit er 

den måde, DF har taget patent på begrebet ”anti-globalisering”. Den stadig større skepsis 

omkring globalisering, herunder EU, er i den danske befolkning en sag, som DF har taget 

patent på (Carlsen 2000, 34). DF har brugt en grundlæggende tendens til deres direkte fordel, 

hvorfor det er klart for stort set alle vælgere, at en stemme på DF er en stemme på en særdeles 

kritisk tilgang til eksterne påvirkninger af Danmark. Denne forventelighed, hvor vælgeren er 

så godt inde i ”hovedet” på sit parti, at man ved, hvad det vil mene om en sag, er utroligt 

stærk i et politisk billede, der hele tiden ændrer sig, og hvor nye standpunkter hurtigt indtages.  

Om denne forventelighed forklarer Hans Engell: ”Et parti kan blive så forudsigeligt, så det 

bliver betragtet som oldemors gamle krukke, der står inde i skabet. Ingen kan huske, hvorfor 

den står der, den har bare stået der altid. Sådan er det også med Radikale Venstre. De har 

altid været der, men hvorfor, er der ikke rigtigt nogen, der kan huske” (Engell, bilag 3). Trods 

en forventelig position/politik er det altså utroligt vigtigt hele tiden at have enkeltsager oppe, 

der viser ens relevans. Hvis ikke man gør det, ender man ifølge Hans Engell som RV. De er 

også forventelige i deres politik, men aldrig med en relevans for det aktuelle tema. Som en 

direkte kontrast hertil nævens DF, der har været gode til hele tiden at være i medierne om en 

masse enkeltsager. Helle Ib forklarer i den forbindelse:”… gang på gang har det tema, der 

handler om danske værdier ligget meget højt på dagsordenen… og der må man altså sige, at 

Dansk Folkeparti har spottet, at der er en dagsorden som gør, at det parti (DF) er 

fremtidssikret i dansk politik” (Ib, bilag 3). Lotte Hansen forklarer endvidere om DF, at ”… 

deres budskaber har været ekstremt i overensstemmelse med, hvad du kan sige i en one-liner i 

en tv-avis, og hvor enhver kan se, at det også er urimeligt” (Hansen, bilag 3). 

Når endelig man har fat i en enkeltsag, handler det tilsyneladende om at holde fast og holde 

den aktuel hele tiden. DF har næsten ikke lagt nogen dagsordner døde, og fortsætter med at 

være relevante og synlige på enkeltsager, som de ved optager befolkningen. 
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Vilkår 4, Personificering 
Et af de grundlæggende vilkår for at lykkes i moderne politik er at befinde sig i midten af den 

traditionelle højre/venstre-skala. Det er på midten, at de mange vælgere befinder sig, og det er 

her, man skal være, hvis man søger at gøre sin politik gældende og have indflydelse. Niels 

Krause Kjær mener, at ”… opgøret med smagsdommere, indførelsen af forskellige kanons, 

større fagligt fokus på uddannelsespolitikken, hårdere straffesystem og strengere 

udlændingepolitik flyttede danskernes mellemgulv og påvirkede dermed alle politiske partier 

med undtagelse af Enhedslisten og Radikale Venstre, som derfor begge lever et liv på kanten 

af spærregrænsen” (web5). Den succes, regeringen og DF siden 2001 har haft, skyldes i høj 

grad, at man har lyttet til vælgerne på midten og de ting, de er optaget af. De partier, der er 

gået i mod ”danskernes mellemgulv”, har det svært i det nuværende politiske klima.  

Når flere partier samles om midterpolitikken og dens mærkesager, bliver det sværere at se 

forskel på partierne, og det giver et skifte fra, ”hvad” man taler om, til ”hvordan” man taler 

om det. ”… selve formidlingen af politik spiller en langt større rolle i dag end på noget andet 

tidspunkt” (Engell, bilag 4).  

Hans Engells citat understreger, at partierne egentlig er enige om de politiske temaer et langt 

stykke hen ad vejen, og at det vigtige i stedet er, hvorvidt som parti har en sag, som er 

interessant for vælgeren. ”… de egentlige realpolitiske forskelle mellem partierne er blevet 

mindre og mindre” (Qvortrup, bilag 4). Det kommer til at handle om de små ting, hvorfor 

Hans Engell noterer sig, at ”vælgerne betragter politik sådan lidt a la carte… spørgsmålet for 

vælgeren bliver, hvilket tema, der bærer i den sidste periode frem til et valg” (Engell, bilag 4). 

Når de fleste partier befinder sig på den politiske midte, bliver ”… dit politiske budskab og 

din form vigtig, og formen er blevet mere og mere vigtigt. Du skal kunne sige noget, der er 

bredt og godt for en tv-seer… det er enormt vigtigt for at kunne slå igennem som toppolitiker” 

(Hansen, bilag 4). Når der enighed om meget af det politiske, og det kun er på ganske få 

områder, at der er en nuance mellem partierne, bliver formen og personen, der står i spidsen 

for partiet, utrolig vigtig: ”Når sjælen tages ud af politik, hvor sjælen er ideologi, så står 

personen tilbage, og derved er personfikseringen blevet meget stærk, og evnen til at slå 

igennem er blevet helt afgørende” (Engell, bilag 4).  
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I tråd med en enighed om midterpolitikken og en mediefragmentering, der gør det til et vilkår 

at kunne slå igennem som parti, spiller netop partilederen en afgørende rolle for, om resten af 

partiet klarer sig godt: ”… politik opleves igennem de politiske hovedaktører, partilederne 

spiller en større rolle, end de nogensinde har gjort før” (Engell, bilag 4).   

Henrik Qvortrup beskriver, hvordan ”politik handler om de personer, der tegner politikken. 

Har vi tillid til lederegenskaberne?” (Qvortrup, bilag 4). 

Som en direkte årsag til RV’s manglende succes de seneste par år forklarer Lotte Hansen: ”… 

i og med, de (RV) ikke har haft nogen person-profiler, der er slået igennem, i og med de 

virker som nogen, der er viklet ind i en masse politisk fnidder, og at deres mærkesager for så 

vidt er blevet stjålet af andre - ja, det er sådan set tre ting, der gør, at et parti går ned, og det 

er de så også” (Hansen, bilag 4). Et af de vilkår, som Lotte Hansen hæfter sig ved, er altså, at 

man i RV ikke har haft en person-profil, der har været tilstrækkelig synlig i mediebilledet, og 

at partiet ikke har indset, hvor stor en rolle personen egentlig spiller i dansk politik.  

Den politiske midte gør det således utroligt svært at se forskel på partier, og det medfører 

ifølge de interviewede politiske kommentatorer, at der bliver en større fokus på 

enkeltpersoner i politik. Specielt partiledernes rolle bliver stadig mere fikseret omkring deres 

personlige kendetegn og evnen til at fremstå tillidsfuld, troværdig og kunne kommunikere 

klart og tydeligt.  

De fire opstillede tendenser er efter interviewene med ledende politiske kommentatorer blevet 

underbygget og udbygget. Helle Ib opridser det paradoks som moderne politiske partier er 

nødt til at forholde sig til, hvis de søger at få indflydelse: ” Der er tre ting, der er vigtige i 

moderne dansk politik i dag…(1)partier skal have noget vælgerne ikke kan få andre 

steder…(2)der skal være en strategi for, hvordan man opnår magt…(3)endelig, den tredje 

ting, det handler simpelthen om personer, et tema der bliver vigtigere og vigtigere” Ib, bilag 

4) 

Opsummerende 
Efter interviews med de politiske kommentatorer, hvor de er blevet konfronteret med det 

fremanalyserede diskursive felt (de fire diskurser) fra forrige afsnit, kan der nu sættes de 

forbindelseslinjer mellem de fire diskurser, og de faktuelle omstændigheder i dansk politik via 

de politiske kommentatorers iagttagelse af vilkårene for at lykkes. De fire nye diskurser bliver 

således: kontraktpolitik, værdipolitik, enkeltsager og personificering.  
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For at lykkes som moderne politisk parti skal man altså ifølge dette speciales foreløbige 

undersøgelse have styr på disse fire faktorer og hele tiden være klar til at omstille sit parti til 

nye vilkår i samfundet, hvis det politiske projekt (fortsat) skal lykkes. Evnen til at udvikle 

nuancerne i sin politik, have interessante personprofiler, solide enkeltsager, en gennemgående 

værdipolitik og hele tiden være klar til at udvikle sig, bliver altså stadigt vigtigere. 

Radikale Venstres iagttagelse af de fire vilkår 
Efter en analyse af vilkårene for at lykkes i moderne dansk politik set igennem et 

vidensarkæologisk og genealogisk blik, hvor fire vilkår, kontraktpolitik, værdipolitik, 

enkeltsager og personificering, synes emergeret, rykkes blikket nu mod partiet RV og deres 

iagttagelse af disse. Grundlaget for at undersøge deres iagttagelse er for at belyse, om der kan 

spores en sammenhæng mellem de fremanalysere vilkår og den måde, RV har set dem på. 

Dette for at kunne forklare, om årsagen til deres manglende succes ligger i deres måde at 

håndtere disse vilkår på. 

For at kunne begribe dette, trækkes der i det følgende på en systemteoretisk semantikanalyse, 

hvor det interessante er, hvordan RV finder mening i de fire fremanalyserede vilkår. 

Vilkårene for moderne politik udgøres af en generalisering af mening og forventninger. Hvad 

forventes af ske, hvis man agerer på netop én måde frem for en anden?  

Den semantiske analyse er en andenordens iagttagelse, der undersøger, hvordan forventning 

og mening opsamles i begreber og danner et semantisk hylster, der står til rådighed for 

kommunikationen (Luhmann 1993, 232). Fordi vi nu har rykket blikket fra et 

vidensarkæologisk/genealogisk blik til et systemteoretisk, kaldes de fremanalyserede vilkår, 

under semantikanalysen for begreber.  

Et begreb samler forventninger på den måde, at mange forskellige forventninger kan vise sig i 

begrebet (Luhmann 1993, 200). De begreber, der er fremanalyseret i første del af denne 

analyse, kontraktpolitik, værdipolitik, enkeltsager og personificering, opstiller forventninger 

forskellige fra, hvad andre begreber ville have gjort. Således ville eksempelvis begrebet 

”kærlighed” skabe et helt andet sæt af forventninger end ”globalisering”. At benytte et 

bestemt begreb i en bestemt kommunikation opstiller forventninger om hvilke forventninger, 

der kan kommunikeres om (Luhmann 1993, 221). Et begreb er ikke identisk med dets 

specifikke brug i kommunikation, men får i en specifik kommunikation en bestemt betydning, 

der igen aktualiserer bestemte forventninger (Luhmann 1995, 165).  
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Begrebet ”globalisering” kobler en horisont af potentielle meningselementer sammen som fx 

national trussel, indvandring, muligheder, mere uddannelse osv. 

I den semantiske analyse skelnes mellem tre meningsdimensioner, der udpeger vigtige 

forskelssætninger i analysen: socialdimensionen, sagsdimensionen og tidsdimensionen 

(Luhmann 2000b, 432).  

Socialdimensionen er dimensionen for den semantiske konstruktion af social identitet, hvor 

der findes et ”os” (begreb) og et ”dem” (modbegreb). Forventningerne til ”dem” skaber 

grænsen for forventningerne til ”os selv” (Andersen 2008, 43). Sagsdimensionen er den 

semantiske konstruktion, hvor ”ting” ordnes i relation til hinanden og i relation til ”os” 

(Andersen 2008, 46). Den sidste dimension, tidsdimensionen, er en konstruktion af ”os i tid”, 

hvor enhver nutid altid er udspændt mellem fremtid (begreb) og fortid (modbegreb) 

(Andersen 2008, 45). Fremtiden er altså en horisont af forventning, fortiden en mængde af 

erfaringer, og nutiden findes i spændet herimellem (Andersen 2008, 43). 

Via en analyse af RV’s folketingsgruppes semantik rejser dette speciale spørgsmålet om, 

hvordan mening og forventninger dannes i partiet. Hvordan kondenseres og generaliseres 

mening og forventning i de fire begreber? Formålet med denne semantiske analyse er altså at 

undersøge, hvordan folketingsgruppen i RV, har iagttaget begreberne kontraktpolitik, 

værdipolitik, enkeltsager og personificering.   

De interviewede radikale folketingsmedlemmer, der ligger til grund for denne 

semantikanalyse, er alle udvalgt ud fra en repræsentation af alle dele af partiet, herunder de 

gamle radiale koryfæer som Marianne Jelved og Lone Dybkjær og den nyere generation som 

Morten Østergaard og Margrethe Vestager. Dette for på den måde at give et så nuancerende 

billede af deres opfattelse af de fire begreber som overhovedet muligt. 

Kontraktpolitik 
RV er ofte blevet forbundet med netop den kulturradikale elite som systemskiftet i 2001 

gjorde op med (Wichmann 2009, 56). De mange eksperter blev fyret, og i stedet skulle enhver 

borger være ekspert på sit eget liv (Friisberg 2009, 63). Som tidligere belyst, var opgøret med 

eliten katalysatoren for kontraktpolitikken. Den skulle ifølge Anders Fogh Rasmussen 

genvinde den tillid til politikeren, som var gået tabt under de tidligere socialdemokratiske 

regeringer (Nytårstale 2002, 2). Om opgøret med eliten forklarer RV’s folketingsmedlem 

Lone Dybkjær: ”Du har haft sådan noget med kulturradikalisme, at det var fuldstændig 
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forfærdeligt. Den nuværende regering startede med at sige, at vi skulle afskaffe alle 

eksperterne – du kan selv være ekspert i dit eget liv og mage til vås ikke? Det her samfund 

kan overhovedet ikke fungere uden eksperter” (Dybkjær, bilag 5). Om kontraktpolitikken og 

dens konsekvenser forklarer Margrethe Vesterager: ”Altså jeg kan se, den virker, isoleret set 

ud fra sådan et vælgeroptimerings-synspunkt, der virker den. Også ud fra sådan et internt 

disciplinerings-synspunkt virker den. Ens gruppe (RV folketingsgruppen) kan have nok så 

mange indvendinger - nu har vi lovet vælgerne det, så det kan I godt glemme” (Vestager, 

bilag 5). Partiformanden udtrykker altså, at kontraktpolitikken virker til at skaffe vælgere til, 

men at den også virker internt, fordi den lukker debatten. Når først man har lovet vælgeren 

noget, kan det ikke tages op til diskussion igen på gruppemøderne. Vestager fortsætter om 

kontraktpolitikken: ”Jeg synes i bund og grund, det er snyd, jeg synes vælgerne bliver snydt 

og talt ned til… Jeg har lovet dig et skattestop, derfor får du skattestop, punktum” (Vestager, 

bilag 5).  

At kontraktpolitikken er et vilkår for at lykkes medgives flere steder i folketingsgruppen. Hvis 

man tager sådan en ting som skattestoppet, det er ekstremt effektiv kommunikation…” 

(Vestager, bilag 5). Vilkåret er dog ikke noget, medlemmerne af folketingsgruppen er positivt 

stemte over for. Næstformand i partiet Morten Østergaard beskriver hvordan: 

”Kontraktpolitikken har på alle måder været et dårligt bidrag til dansk politik, fordi den 

fastlåser folk i nogle positioner” (Østergaard, bilag 5).  

Skaden er ifølge Østergaard, at man ”uden sagligt politisk belæg og uden parlamentarisk 

nødvendighed” (Østergaard, bilag 5) er bundet op af et løfte (kontraktpolitik). Dette selv om 

man godt selv kan se, ”at det her er i gang med at udhule vores mulighed… men nu har vi 

lovet det, og så må vi holde det, uanset hvor tåbeligt det måtte være i den nuværende 

situation” (Østergaard, bilag 5). Netop de fastlåste positioner er problematiske, fordi de altså 

lukker diskussionerne.”I vores (RV) politiske tradition er det en dyd at være i tvivl om den 

løsning, man tidligere har anbefalet, holder… den politiske kultur bliver voldsom udfordret i 

de her år”(Vestager, bilag 5). 

Kontraktpolitikken fastlåser altså det politiske billede på en måde der, grundet RV’s politiske 

tradition, er svær at håndtere for partiet. Folketingsmedlemmerne i RV mener, at 

kontraktpolitikkens tid er ovre.  
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Vestager beskriver hvordan kontraktpolitikken ”… går i opgangstider, men som nu, hvor der 

er nedgangstider, så slår det virkelig tilbage” (Vestager bilag 5). Jelved fortsætter: ”Jeg tror 

ikke den holder. Allerede nu er kontraktpolitikken mindre effektiv” (Jelved, bilag 5). 

Værdipolitik 
Værdipolitiske sager har igennem de seneste 10 år vist sig at optage vælgerne stadigt mere 

(Harrits 2005, 43). Når det kommer til værdispørgsmål, er emner som ligestilling, abort, 

homoseksuelles rettigheder og ikke mindst indvandrere noget, som vælgerne i stigende grad 

interesserer sig for (Friisberg 2008, 77). Specielt sidstnævnte, indvandrere, har ligefrem vist 

sig som en så markant sag, at det er direkte afgørende for folketingsvalgenes udfald (Carlsen 

2000, 45). Harrits har i den forbindelse påvist en sammenhæng mellem partier, der har en 

stram udlændingepolitik og valgresultatet (Harrits 2005, 30). Partier, der har haft en skarp 

tone og en stram indvandrerpolitik har haft betydeligt større succes de seneste par år end de 

partier, der ikke finder, at indvandringen er et problem (Harrits 2005, 75). Om dette nye 

vilkår, hvor det er populært at have en stram indvandrerpolitik, og hvor det at have klare 

holdninger til værdipolitiske spørgsmål er nødvendigt, forklarer Lone Dybkjær: ”Det er altid 

nemmere at få vælgere, hvis man opstiller nogle fjender. At man fx gør indvandring til det 

store fjendespøgelse, så kan man få mange i tale… det at indgyde frygt er et meget virksomt 

middel, og det er det, man har gjort” (Dybkjær, bilag 6). Det er altså fjendebilledet og at 

sprede frygt som en strategi, der ifølge Dybkjær gør, at man får succes.  

Også Vestager iagttager det værdipolitiske som en strategisk størrelse og savner klarhed: ”… 

værdier er abstrakte at tale om. ’Vi går ind for frihed’, øh, ja okay, det gør du sikkert også. 

Men hvad betyder det? Altså bliver man nødt til at gøre tingene mere konkrete” (Vestager, 

bilag 6). Vestager forsætter og forklarer om DF’s værdipolitik: ”... altså de er lykkedes med 

næsten at have monopol på danskhed, hvad det vil sige at være dansk” (Vestager, bilag 6). 

Det er i høj grad en bagvedliggende strategi, der ifølge Vestager ligger til grund for DF’s 

succes. Det er ifølge Vestager ikke rigtigt, at DF repræsenterer danskhed. Lone Dybkjær 

nævner i samme forbindelse: ”Du har succes ved at gøre nogle ting til sandheder, som ikke 

nødvendigvis er sandheder. Når der så er et flertal, så får man altså sin sandhed igennem. 

Man har gjort indvandring til det helt store emne, til Danmarks store problem. Det er det 

rene skingrende vås” (Dybkjær, bilag 6). Det afvises altså, at indvandring er Danmarks store 

problem, men at det er lykkedes for de partier, der har magten, at konstruere en sandhed om 

indvandrere, der er dominerende frem for andre sandheder. 



  51 

Det er grundlæggende for de fleste medlemmer af folketingsgruppen, at indvandring ikke er 

noget entydigt stort problem, og at værdipolitik er et spørgsmål om taktik og strategi i højere 

grad end rigtig politik.  Marianne Jelved forklarer om partiernes enighed om en stram 

udlændingepolitik: ”Det, der er sket i moderne politik, og som er det jeg synes er et faresignal 

og som er vælgerfordummende, altså det er nedværdigende over for vælgerne, det er, at 

partierne samles om en række sager, og der kan du ikke se forskel” (Jelved, bilag 6). I tråd 

med dette forklarer Morten Østergaard: ”Det er afgørende, at folk kan se forskel på det parti 

og den politik, man repræsenterer. Det, der er sket i de seneste år, er, at der er blevet skabt 

en klar blokpolitik” (Østergaard, bilag 6). I forlængelse af det tidligere fremanalyserede 

vilkår, politisk midte, fremstår enigheden på indvandrerspørgsmålet som noget, RV finder 

betænkeligt, men samtidig også som en situation, hvor de har mulighed for at differentiere 

sig. 

Enkeltsager 
Vilkåret ”globalisering” betyder, at dansk politik i langt større grad end tidligere styres af 

faktorer uden for landets grænser. I tråd med globaliseringen er der også sket en 

fragmentation af mediebilledet (Giddens 2008, 34). Der er kommet betydeligt flere og nye 

former for medier, nationale såvel som internationale (Jensen 2003, 34). Det stiller nye krav 

til måden at trænge igennem på som politisk parti og politiker.  

Vestager beskriver i den forbindelse: ”En ting er, at vi kan have svært ved at trænge igennem, 

men selv en fødevareminister kan have svært ved at trænge igennem... store ordførerskaber, 

finansordførere og så videre. De optræder meget meget lidt i forhold til, hvordan det var for 

ti år siden - der var plads til flere politikere” (Vestager, bilag 7). Denne beskrivelse af at have 

svært ved at trænge igennem følges op af Lone Dybkjær der mener, at et stigende fokus på 

enkeltsager gør, at ”… borgeren er forført og ved ikke, hvad der foregår”. Lone Dybkjær 

mener endvidere ikke, enkeltsagerne er noget nyt: “Det er ikke det nye. Det nye er, at man 

laver fokusgrupper… og så er det, at den nuværende regering (VK) overhovedet ikke går ud 

med noget, der er upopulært. Og det, ja, det er man jo nødt til, og derfor har vi fået et 

samfund, der på mange måder er i stå - det nye er den strømlinede og meget populistiske 

måde, der kommunikeres på.” (Dybkjær, bilag 7). Denne nye måde at kommunikere på 

betyder ifølge Lone Dybkjær, at: ”Vi (RV [red.]) slet ikke kan få noget igennem - det er sådan 

som den politiske situation er” (Dybkjær, bilag 7). Lone Dybkjær mener altså, at det er den 

fastlåste politiske situation, der har gjort det svært at komme igennem med budskaber.  
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For at gøre sig forhåbninger om at bliver hørt af medierne skal det ifølge Dybkjær være 

særdeles klart formuleret: ”Man kan ikke kommunikerer noget, der ikke er meget firkantet” 

(Dybkjær, bilag 7). Dette vilkår påpeger Dybkjær som yderst problematisk og nævner i den 

forbindelse mediernes dækning af Irak-krigen ”Her har man bare sagt. Vi var med i en krig 

og nu vi ude af den – skidt med det. Det er en meget flad politisk debat, vi har her i landet” 

(Dybkjær, bilag 7). Den stigende tendens til partiernes brug af enkeltsager som konsekvens af 

globaliseringen forklarer Vestager som et vilkår, som RV er nødt til at forholde sig til: ”Fordi 

mediehavet er så tumultarisk og kaotisk, så bliver det er mere og mere sort hvidt og mere og 

mere entydigt, det der bliver kommunikeret - for at kunne trænge igennem bliver budskaberne 

nødt til at være meget forenklede, meget hurtige at forstå og skal helst kunne forstås helt ude 

af kontekst” (Vestager, bilag 7). I samme forbindelse nævner Morten Østergaard, hvordan ”… 

enkeltsager er vigtige at tage op, når de illustrerer hvad det er for en politik, der bliver ført” 

(Østergaard, bilag 7). Som en accept af netop denne fragmentering, der kræver mere klare 

udmeldinger, der kan forstås ude af kontekst, beskriver Dybkjær, hvordan den stigende 

mængde viden i samfundet gør op med de klassisk dannede personer: ”I gamle dage kunne 

man have dannede personer, der vidste noget om alt. Det kan du jo slet ikke i vore dage - her 

bliver man nødt til at have andre, man kan orientere sig igennem” (Dybkjær, bilag 7).  

I forlængelse heraf påpeger Vestager, hvordan man ikke kan tale om ideologi i moderne 

dansk politik, men at man i højere grad kan bruge enkeltsager til at udtrykke sin politik: ” 

ideologierne bevæger sig i et andet rum end højre/venstre - tempoet, der er ikke nogen 

deadlines, folks medieforbrug er blevet meget mere forskelligartet, og den politiske måde at 

arbejde på er blevet professionaliseret” (Vestager, bilag 7).  

Der er altså en bred anerkendelse i den radikale folketingsgruppe om, at enkeltsager fylder 

stadig mere i det politiske landskab. Dog er der flere bud på, hvorfor og hvorvidt det er et 

vilkår, man skal tilpasse sig eller gå imod.  

Personificering 
Fordi partierne stadig ligner hinanden mere i kampen om vælgerne på midten, bliver der et 

større fokus på personerne i dansk politik. Om dette vilkår beskriver Vestager: ”... det er 

måden den (budskabet) personligt bliver båret igennem på – det er det, der er det afgørende” 

(Vestager, bilag 8). Det er ifølge Vestager det vigtigste i moderne politik at have ”… en 

kommunikation, hvor balancen mellem det politiske og det personlige, tipper over mod det 
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personlige” (Vestager, bilag 8). Vestager påpeger altså den store vigtighed omkring 

personlige profiler, hvor det er afgørende, at budskaberne fremsættes at stærke personer.  

Lone Dybkjær forklarer i tråd med dette, at den stadig større brug af tv spiller en central rolle 

i fokuseringen på enkeltpersoner: ”… tv-mediet er et person og følelses-medie… det betyder 

så, at enkeltpersoner spiller en rolle” (Dybkjær, bilag 8). Det store fokus på personen bag 

politikken er dog et vilkår som Marianne Jelved mener, vil ændre sig ”Man kan ikke skille 

personen og politikken ad… det er bare blevet meget mere fokuseret på personen… det er 

ærgerligt, men jeg tror ikke, det bliver ved… jeg tror ikke, vi kan undvære at tale substans og 

indhold”. Jelved fortæller endvidere om den politiske midte: ”… partierne samles om en 

række sager, og der kan du ikke se forskel på dem. Det gælder på udlændinge-politikken, 

Socialdemokratiet og SF ligger sig i samme toneleje - det giver forestillingen om, at der er et 

meget bredt flertal omkring, nu bruger jeg noget enkelt, 24-års reglen, men det er der jo 

ikke…” (Jelved, bilag 8).  Jelved beskriver, hvordan der er konstrueret en forestilling om et 

bredt flertal selv om det slet ikke passer ”… det italesættes som om, alle er enige, på nær lige 

Enhedslisten og Radikale Venstre” (Jelved, bilag 8). 

Partiernes enighed om mange mærkesager er altså ifølge Jelved en italesættelse, der ikke er en 

sand beskrivelse af de faktiske politiske vilkår.  

”Jeg argumenterede selv i mod at tale midterparti og henover midten, fordi det giver ingen 

mening i dagens politiske billede, men det var partiets ønske, og det retter jeg mig naturligvis 

efter” (Jelved, bilag 8). Et af de partier, som Jelved mener, har gået for meget efter midten 

uden at være tro mod sin politik, er Socialdemokratiet: ”… vi (RV) lider under, at 

Socialdemokraterne… de ville dække sig af på de områder som de ”målte” sig mod, at de 

ville tabe til Anders Fogh - det vil sige, at de lægger sig ned…” (Jelved, bilag 8). Det er altså 

et fejltrin ifølge Jelved, at gå imod midten, fordi det fjerner fokus fra den politiske substans.  

RV’s iagttagelse af de fire vilkår, kontraktpolitik, værdipolitik, enkeltsager og 

personificering, er ikke entydig, men der viser sig en grundlæggende skepsis i semantikken. 

De forskellige folketingsmedlemmer har vidt forskellige bud på, hvad de nye vilkår betyder, 

og hvordan partiet skal ”rette ind” efter dem. Nogle af disse medlemmer mener ligefrem, at 

vilkårene ikke findes, eller at de er på kraftig retræte.  

Splittelsen i RV og den konsekvens, deres måde at iagttage de fire vilkår på, gennemgås i det 

næste afsnit, hvor kommunikationsformen i partiet undersøges.  
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Kommunikationsformen i Radikale Venstre 
Hvor foregående semantikanalysen gennemgik RV’s iagttagelse og forståelse af de fire vilkår, 

behandles det i denne form-analyse, hvilken kommunikationsform der kan spores i partiets 

kommunikation om disse vilkår. Dette gøres for at kunne undersøge, hvordan partiet 

grundlæggende kommunikerer, og hvilke konsekvenser det har for partiet internt og eksternt, 

at netop denne form for kommunikation benyttes.  

Kommunikationen tager altid en eller anden form (Luhmann 1995, 67). Kommunikationen 

laver en sondring, og denne sondrings enhed kaldes formen (Luhmann 1995, 67). En 

kommunikationsform definerer Luhmann som en bestemt forskelsdannende operation i 

kommunikationen (Luhmann 1999, 123). En retsafgørelse udtrykker eksempelvis enheden 

mellem ret/uret og enhver retsligt kommunikation etablerer hele tiden denne forskel (ret/uret) 

ned over et tema (Andersen 2008, 40). Således bedømmer retten ikke om anklageren er 

sød/dum, men om denne har ret/uret i sin påstand. 

Kommunikationsformerne har hver deres logik og hver deres specifikke måde, hvorpå de 

opdeler kommunikationen i forskellen mellem markeret og umarkeret (Luhmann 2000b, 54). 

Ved at analysere formerne for kommunikation spørges altså til, hvilken forskel der opereres 

inden for, og hvilken form der holder forskellen sammen som en enhed (Andersen 2008, 89). 

Paradokset for kommunikationsformen er, at den er totalt lukket jævnfør begrebet om 

systemernes lukkethed, der tidligere er omtalt i dette speciale i afsnittet Analysestrategi, teori 

og empiribrug – Det sociale system. Rettens form, der er ret/uret, er paradoksal, fordi retten 

aldrig selv kan bestemme, hvorvidt forskellen, der bruges, er ret eller uret. Dette paradoks 

gør, at enhver kommunikation af ret/uret altid indeholder noget ubestemmeligt i sig 

(Luhmann 1985, 34). Denne ubestemmelighed tvinger kommunikationen videre i en konstant 

strøm af nye forsøg på at lægge forskellen fast (Luhmann 2000b, 116). Ubestemmeligheden 

prøver at løse paradokset, selvom det er umuligt. Formen fastlåser forventningerne til 

kommunikationens forsættelse, men netop på grund af paradokset i forskellen er der altid et 

punkt, hvor forventningerne bryder sammen. Formanalysens formål er at vise den indre logiks 

paradoks. I følgende formanalyse undersøges altså forskelle, som kommunikationen opererer 

igennem, og som lader al kommunikation, der iagttages, falde på formens markerede eller 

umarkerede side. 

I den semantiske analyse blev det undersøgt, hvordan RV’s iagttagelse af de fire vilkår, 

kontraktpolitik, værdipolitik, enkeltsager og personificering så ud.  
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Ofte var der en uklarhed i semantikken om, hvorledes de forskellige vilkår skulle opfattes og 

hvad de enkelte radikale partimedlemmer mente, der skulle gøres. Formen for, hvad partiet 

mener om de forskellige vilkår synes derfor meget fri. Fri til at sige og gøre, hvad man vil 

som medlem af RV’s folketingsgruppe. 

Frihedens form er også magtens form (Luhmann 1975, 23). Forudsætningen for, at der er 

magt er, at der er frihed og omvendt. Moderne frihed er betinget af magt og omvendt (Borch 

2003, 15). Der undersøges kommunikationsformen i RV i denne analyse som magtens form. 

I det følgende vil magtforståelsen, der trækkes på, være hentet fra specialets to teoretiske 

grundpiller, Luhmann og Foucault, hvor det vil være Luhmann, der trækker det 

analysestrategiske læs, og Foucault der pointerer det problematiske i at bruge magt, som RV 

gør det. Luhmann beskriver, og Foucault problematiserer. 

Magtens form  
I Luhmanns forståelse er magten en produktiv karakter, og den moderne form for magt deler 

verden op i forskellen styrer/styret (Luhmann 1975, 4). Der er nogen, der styrer 

(magtoverlegen), og der er nogen, der bliver styret (magtunderlegen) (Luhmann 1975, 9). 

Magten drager en forskel mellem en magtoverlegen og en magtunderlegen (Andersen 2008, 

54).  

Kommunikeres der i formen magt, kan der som i al anden forskelstænkning kun knyttes an på 

én af de to sider i forskellen styre/styret (Borch 2003, 19). Det er altså ikke magtoverlegenhed 

eller magtunderlegenhed, der er selve magten, men enheden mellem disse to (Luhmann 1975, 

17). Magten er ikke noget, som den magtoverlegne besidder, men noget som den 

magtunderlegne tildeler (Andersen 2008, 55). Luhmanns magtopfattelse gør op med den 

udbredte forståelse, at magt kan sidestilles med tvang, og pointerer, at magten netop kun kan 

lade sig gøre, så længe der er et fravær af tvang (Luhmann 1975, 32). Magtopfattelsen er altså 

diametral modsat det klassiske herre-slaveforhold, hvor herren tvinger slaven til at udføre en 

bestemt handling (Andersen 2008, 60). Den produktive moderne magts styrke er, at den kan 

læsse kompleksitet fra den magtoverlegne over på den magtunderlegne, som må bære og 

håndtere kompleksiteten i en konstant fortolkning af den magtoverlegnes intentioner 

(Luhmann 1975, 32).  
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Som tidligere nævnt er det epistemologiske præmis for dette speciale funderet på emergens, 

der forudsætter, at det sociale bliver til via iagttagelse og ikke eksisterer på forhånd, men 

skabes afhængig af det blik, vi anlægger. Der ledes altså ikke efter magt som noget, der 

findes, men som noget der kommer til syne, når der bruges et analytisk blik (Brunkhorst 

1990, 34). Der er kun ét lag i det sociale, og det er kommunikationen (Luhmann 2000b, 200).   

Med Luhmanns teori om selvstyrende autopoietiske systemer som dominerende for dette 

speciale, kan magtbegrebet ifølge Luhmann rent ”begrebsøkonomisk spares væk”. 

Magtbegrebet henregnes til at være et medie i det politiske funktionssystem, intet andet 

(Luhmann 1975, 34). 

Og så alligevel ikke helt. Det er i det følgende specialets påstand, at systemteorien åbner for et 

bredere magtbegreb, hvor magt ikke udelukkende kan ses som et afgrænset medie i det 

politiske system.  I bogen Die Gesellschaft der Gesellschaft fra 1997 forklarer Luhmann, 

hvordan magten ikke kan elimineres fra ikke-politiske interaktioner og ikke kun findes i det 

politiske system. Han mener, at magten også findes i andre systemer:”Whereever people 

communicate with one another, it is probable that they will orient themselves to the possibility 

of mutual detriment and in so doing, influence one another.  Power is a universal factor for 

societal existence, rooted in the world of living experience (Luhmann 1997, 167).  

Okay, så er vi i gang.  Tages Luhmann på ordet, bliver spørgsmålet om magt en stadig mere 

aktuel faktor i et samfund med tiltagende kompleksitet.  

I et moderne differentieret samfund bliver det usandsynligt, at den ene part, det Luhmann 

kalder ego, lægger denne anden part, alters, selektioner til grund for egen adfærd (Luhmann 

1975, 14). I et funktionelt differentieret samfund bombarderes vi med et utal af valg, der gør, 

at vi ikke kan forudsætte, at der er overensstemmelse mellem ego og alters perspektiver 

(Luhmann 1975, 65). I forhold til RV betyder det, at forventningerne om en klassisk radikal 

vælger og radikal politik er blevet sværere, fordi stadigt mere komplekst samfund - der er 

flere forskellige bud på, hvad radikal politik går ud på og hvad den radikale vælger er for en 

størrelse. 

Hver part (alter og ego) kan vælge og sætte utallige forskelle, og disse er af betydning for, 

hvorledes verden anskues og begribes (Luhmann 2000b, 276). Ingenting er givet på forhånd 

og intet er entydigt, nødvendigt eller umuligt. ”Kompleksiteten og kontingensen (alt kan være 

anderledes) lever side om side” (Luhmann 1975, 65), som Luhmann beskriver det.  
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Både kompleksitet og kontingens skaber et behov for at træffe valg, men også et regulerings- 

og koordingeringbehov. Magt er løsningen på disse problemer (Luhmann 1975, 87). 

Magt er det fænomen, der dukker op, når der opstår komplekse situationer, hvor forskellige 

rationaler emergerer og kolliderer (Luhmann 1975, 75). Magten følger af et meget komplekst 

og funktionelt differentieret samfund, hvor der tilbydes en mængde af valg (Luhmann 2000, 

78). Det skaber et pres for at udvikle og genopfinde strategier til selektion og 

kompleksitetsreduktion (Luhmann 2000a, 79). 

Magt er i den forbindelse ikke til at komme udenom: ”power is a universal factor for societal 

existence” (Luhmann 1979, 167). Al kommunikation forholder sig til en magtkonstellation, 

idet magten sætter nogle klare rammer for det, kommunikationen muliggør og umuliggør 

(Luhmann 1979, 170). Magten har en katalytisk funktion, der består i at øge sandsynligheden 

for, at en bestemt begivenhed indtræffer. Magten er ikke noget i sig selv. Den har ingen 

essens, som noget, der direkte påvirker kommunikation. Magten er et medie, der optræder 

med kommunikationen og regulerer kommunikationens strømme. Foucault siger, at magt blot 

er et navn for den komplekse strategiske situation i en given kommunikations sammenhæng 

(Foucault 1972, 34).  

Når magten ikke har noget ansigt og blot er en katalysator for kommunikationen, skal den 

iagttages på en særlig måde. Da dette speciale indskriver sig i et systemteoretisk univers, hvor 

mening som tidligere nævnt findes i dimensionerne tiden, sagen og socialiteten, er det 

naturligt også at iagttage magten igennem disse.  

I den tidslige dimension iagttages magten i forhold til, hvornår en kommunikationskode 

anlægges (Luhmann 2000a, 167). Hvordan sættes skellet mellem, hvilken kommunikation der 

skal komme før og efter? I sagsdimensionen iagttages, ”hvad” der sættes som tema i 

kommunikation og faktisk ikke andet. I den sidste dimension, den sociale, undersøges, 

”hvem” kommunikationen aktualiserer. Hvordan sættes skellet mellem ”dem” og ”os”? Det er 

altså de sociale relationer, der er i fokus. 

Enhver kommunikationsdeltager kæmper for at få gehør og accept for netop sit synspunkt. 

Deltageren kræver at blive anerkendt og blive tildelt en bestemt status og få accept i 

kommunikationen (Thyssen 2000, 242). En status som enten accepteres eller afvises. Denne 

accept eller afvisning ligger i en enhed af enighed og uenighed, hvor det man som et 

minimum kan blive enige om er, at man er uenige.  
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Kravet om accept eller afvisning er et krav om uenighed og forskellighed. ”Jeg gør, hvad du 

vil, hvis du gør, hvad jeg vil” (Luhmann 2000a, 158). Det er denne gensidighed og 

genstridighed, der iagttages i magtrelationen. Magten er en måde, hvorpå muligheden for at 

bemægtige sig en position formes (Luhmann 2000a, 163) 

Magtbegrebet er altså et mægtiggørelsesbegreb, hvor power (magt) bliver til empower 

(mægtiggørelse) (Foucault 1994, 43) Gennem mægtiggørelsen bliver 

kommunikationsdeltagerne i stand til at handle (Foucault 1994, 48). Deltageren kan knytte an 

til (tilslutte sig) kommunikation og skabe nye former. Når en politiker svarer på et spørgsmål, 

knyttes der an på en bestemt måde, men der produceres også et svar, der skaber en ny 

kommunikation, som der kan knyttes an til. Kommunikationen former altså kommunikationen 

hele tiden (Luhmann 1997, 355).  Foucault siger det samme, ved at gøre det til et spørgsmål 

om conduct of conduct, om handlingens form af handling (Foucault 2000a, 134). Hele tiden 

sker der en proces, der former ny kompleksitet og nye valg. Magten er redskabet til at kunne 

træffe valg (Foucault 2000a, 134). 

Når magt ikke handler om tvang, men om valg, er der ifølge Luhmann og Foucault et element 

af frihed i magten. Der gives mulighed for, at kommunikationsdeltagerens ego kan vælge 

anderledes end kommunikationsdeltagerens alters anvisning, uden at der er tvang indblandet. 

Blandes tvang ind, som ”du skal, ellers…?” forsvinder magten øjeblikkelig, og kun tvang er 

tilbage (Foucault 1994, 50). Magtens formål er blot at gøre det mere sandsynligt, at ego 

betragter alters handling som en forudsætning for sin egen handling, hvor der motiveres til at 

gøre, hvad ego ønsker.  

Magtrelationen er afhængig af den andens autonomi og kan kun eksistere, når deltagerne og 

systemerne er forskellige fra hinanden og har mulighed for at skabe egne frie valg (Luhmann 

2000a, 152). Systemerne skal være lukkede og have deres egen indre logik. Man kan lidt 

drilsk sige, at hvis alle var enige om, hvordan verden skulle være, ville magt være overflødig. 

Magten er betinget af frihed for at virke, fordi der altid skal være frie mennesker, der kan 

træffe valg. Hvis ikke der er frihed er der ikke magt, men blot tvang (Foucault 2000a, 134). 

Magten er således et kommunikativt, relationelt fænomen, der opstår i relationen mellem 

kommunikationsdeltagerne, og er betinget af deres mulighed for at handle frit.  
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Luhmann forklarer det som:”…action could always have been different on both side of the 

relation” (Luhmann 1990, 155), mens Foucault i lighed hermed iagttager, at:”Power is 

exercised only over free subjects and only in so far as they are “free”” (Foucault 2000a, 

342). Magten fungerer ved at åbne for alternativer og samtidig eliminere dem (Luhmann 

1975, 34).  

Med disse refleksioner og en klarlæggelse af magtbegrebet er det nu muligt at anlægge et 

perspektiv på magten og opstille en analytik for, hvorledes den skal begribes. Specialets 

magtanalytik søger at åbne op for problemet med den dobbelte kontingens: At der er frihed på 

begge sider af den sociale relation til at kunne foretage et valg (Luhmann 2000a, 156). Hvad 

er det, der sammensætter et politisk parti som RV, når partiformanden eller den politiske leder 

kan vælge og beslutte, men også de menige folketingsmedlemmer i partiet ligeledes kan 

vælge og beslutte om de politiske emner? Hvordan er det muligt for partilederen at lede andre, 

der leder sig selv? Det er umuligt at svare på, medmindre man, som dette speciale har 

redegjort for, har et magtperspektiv, der kan iagttage ledelses- og dermed magtforholdet i 

partiet. For at bruge et systemteoretisk begreb gør magtperspektivet den dobbelte kontingens 

synlig på en helt særlig måde, og den vil specialet i det følgende behandle.  

For at undersøge magten i RV, belyses kommunikationen. Kommunikation i en organisatorisk 

sammenhæng får som nævnt i afsnittet Analysestrategi, teori og empiribrug – 

Organisationen, karakter af beslutning. Beslutninger er kendetegnet ved at foretage et valg og 

bortselektere alternativerne til valget (Luhmann 1999, 15).  

Som sagt er magt betinget af frihed og forudsætter fravær af tvang, hvorfor magten formes på 

grænsen (Luhmann 1975, 34). Som magtform kan ledelsen af partiet RV hverken tage den 

autoritære- eller den bløde laissez faire-form, men må ledes på grænsen, hvis der skal være 

”højt til loftet” og kunne rumme mange forskellige mennesker og deres meninger.  

Hvis det menige radikale folketingsmedlem, partilederen og ledelsen italesætter hinanden som 

overordnet og underordnet, vil der øjeblikkeligt dukke et sæt af forventninger op, der gør det 

svært at opretholde frihedsrelationen og, for nu at bruge de radikales egne ord, et parti med 

højt til loftet. Magtens funktionalitet ligger i, at den netop indtænker friheden, der sker 

gennem en form for selvledelse, gennem empowerment, hvor det enkelte radikale 

folketingsmedlem mægtiggøres via frihed til at tale med hvem, han/hun vil.   
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Som det eneste af alle danske partier repræsenteret i Folketinget, har RV ikke nogen paragraf 

i vedtægterne for eksklusion af medlemmer (web 11). Ledelsen i RV har altså ikke nogen 

magtoverlegenhed overfor menige medlemmer eller folketingsgruppens medlemmer (web11). 

Ved ikke at have nogen sanktionsmulighed, er det principielt umuligt at udelukke 

medlemmer, der måtte være til skade for partiet. 

I iagttagelsen af RV’s iagttagelse af de fire vilkår, findes en gennemgående divergens mellem 

de forskellige folketingsmedlemmers udsagn. Når partiets politiske leder, Margrethe 

Vestager, forsøger at håndtere de meget dårlige meningsmålinger og den medfølgende 

kompleksitet, oplister hun indledningsvis den kritik partiet har fået, og beskriver, hvordan al 

kritik, der har været, er godt, fordi den skaber debat (Vestager, bilag 5). Et eksempel herpå er 

formandens iagttagelse af det radikale netværk ”Det Nye Kuld”, der om sig selv siger: ”Det 

Nye Kuld vil bide folketingsgruppen i haserne og viser, at der står et nyt hold parat i kulissen, 

sultne efter at sætte en dagsorden” (Web 6). Dette netværk har været hårdt og meget kritisk 

over for specielt Margrethe Vestagers person (web6). Gruppeformandens iagttagelse af dette 

netværk er, at det er godt, ”gennemsnitsalderen er høj (i folketingsgruppen, [red.])… det 

signalerer, at RV er ’ongoing project’, og der står nogen i kulissen og tager over” (Vestager 

bilag 9).  

Vestager viser altså i tråd med magtdiskussionen, hvordan der er plads til selv de mest 

kritiske røster i partiet, og at deres holdning høres og respekteres.  Omkring vilkåret, 

kontraktpolitik, forklarede Vestager, hvordan det var ”snyd” men ”effektiv kommunikation”, 

Østergaard, at det er ”et dårligt bidrag til dansk politik”, men har ”virket” og Jelved, der 

mener, at denne form for politik ”ikke virker mere”. Lone Dybkjær kalder kontraktpolitikken 

for ”vås”.  

Så, hvor både Østergaard og Vestager finder, at kontraktpolitikken virker effektivt, men ikke 

bryder sig om den, er det anderledes hos Jelved, der ikke slet ikke mener, den har 

gennemslagskraft længere, og Dybkjær, der helt afviser den som et politisk instrument.  

Som det blev behandlet i foregående analyseafsnit om folketingsgruppens iagttagelse af de 

fire vilkår, er der en generel uoverensstemmelse i de udsagn der fremføres. Nogle gange er 

der decideret modsigelse. Eksempelvis Dybkjær finder, at enkeltsager gør, ”at borgeren 

bliver snydt”, mens Østergaard mener, at netop enkeltsager er ”utroligt vigtige at tage op”.  
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Generelt gælder det, at den yngre fløj (Vestager og Østergaard) er ambivalente over for de 

nye tendenser, hvor den ældre fløj (Jelved og Dybkjær) er entydigt betænkelige og utilfredse 

ved disse nye vilkår for at lykkes i moderne dansk politik. 

Der er altså tilsyneladende plads til at have forskellige holdninger på en række områder 

internt i folketingsgruppen. Det er som Vestagers siger, ”den radikale kultur, at der er plads 

til alle meninger” (Vestager, bilag 7).  

I tråd med magtens form er det enkelte folketingsmedlem altså mægtiggjort til at have sin 

egen mening og bruge den aktivt både internt i partiet og eksternt i medierne. 

Et klart eksempel på denne ”plads-til-alle-kultur” er den meget roste debathjemmeside 

radikale.net. Her er det muligt for alle, ”… at være med til at præge debat, politik og 

ideudvikling i Radikale Venstre” (Web 7).  

Hvor radikale.dk stadigvæk er hjemstedet for partiets officielle politik, er radikale.net en 

mulighed for alle, uanset medlemskab af partiet, at diskutere og oprette indlæg. En af de 

skelsættende ting ved hjemmesiden er, at partiets interne anliggender diskuteres åbent. 

Partimedlemmerne diskuterer, til offentligt skue for alle, deres overvejelser, strategier og 

utilfredshed med den politiske linje, ledelsesformen eller andre ting, der i andre partier må 

anses for at være et interne og meget private emner (Wichmann 2009, 56).  

At interne forhold diskuteres åbent på radikale.net, viste sig meget konkret et år efter 

lanceringen af radikale.net i september 2008, hvor det daværende medlem af partiet og den 

radikale folketingsgruppe, Simon Emil Ammitzbøll (nu Liberal Alliance) under RV’s 

landsmøde på Fyn rettede en meget skarp kritik af Vestager (Lund 2008, 3).  

Ammitzbøll beskyldte Vestager for at være imod partiets egne principper og dermed var skyld 

i de radikales katastrofevalg, da hun i valgkampen suspenderede modstanden mod 24-

årsreglen (Lund 2008, 2).”… nu kritiserer Simon Emil Ammitzbøll R-ledelsen via De 

Radikales eget internetnetværk…“ (Lund 2008, 3)  

Da Ammitzbøll den 21. oktober 2008 tager konsekvensen af sin kritik og forlader partiet, er 

reaktionen fra partiets politiske leder forsonende, og Vestager forklarer, “at Simon Emil er 

velkommen tilbage, hvis han på et tidspunkt skulle ønske det” (Web 8). 

Man sætter altså friheden til forskellige meninger højt i partiet. Når et medlem retter et direkte 

angreb på den partipolitiske linje og lederens form, forholder man sig roligt og noterer sig, at 
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der forefindes uenighed. Til trods for et personligt angreb og Ammitzbølls beslutning om at 

forlade partiet, understeger Vestager, at hans beslutning ikke behøver at være ultimativ, men 

at han er velkommen tilbage i partiet til enhver tid (Web 8). 

Den radikale frihed 
I kommunikationen kan altså iagttages en magtform, der ligger op til en nærmest ultimativ 

grad af frihed hos det enkelte folketings- og partimedlem til at sige og gøre, som man lyster. 

Gruppeformandens viser sig ikke som i besiddelse af magt, snarere det omvendte forhold, 

hvor medlemmer viser, at de har magten og ikke er bange for at kritisere.  

Forudgående for oprettelsen af NA var der også en åben offentlig kritik af daværende politisk 

leder af RV, Marianne Jelveds ledelsesform (Skov 2008, 32). Kritikken blev rettet af de 

daværende radikale medlemmer Naser Khader og Anders Samuelsen (Skov 2008, 33). Det var 

en kritik, der ikke endte i en eksklusion fra ledelsens side, men med, at de startede deres eget 

parti, Ny Alliance. I et interview til dette speciale, forklarer Naser Khader, hvordan ”Radikale 

er det parti, når ret skal være ret, hvor der er højest til loftet, hvad angår hjerteblod. Du skal 

bare have gode argumenter. Det er nemmere at være hjerteblodspolitikker i Radikale Venstre 

end i Dansk Folkeparti.” (Khader, bilag 10). Khader fortsætter og påpeger, hvordan han 

omkring blasfemiparagraffen, der var hjerteblod for ham, med partiets opbakning gik i mod 

partiets linje og stemte i mod. ”Jeg stemte i mod gruppen og det var okay” (Khader, bilag 10) 

Om RV’s mantra om ”højt til loftet” bemærker Khader, hvordan partiet ikke er realistisk i 

forhold til virkeligheden, og peger på, hvordan han opfatter partiet i deres politik både internt 

og eksternt: Man skal også være realistisk. Jeg betragter mange radikale og i øvrigt også 

Thøger Seidenfaden som kyniske humanister. De ved, tingen er anderledes, men man indtager 

det der skråsikre synspunkt af Dansk Folkeparti, så man er på den sikre side. Der er nogen 

udfordringer ik´… du løser dem ikke ved at benægte deres eksistens (Khader, bilag 10).  

Khader følte sig som en kynisk humanist i RV, hvor mange af hans daværende partifæller, 

efter hans mening ikke ville se realiteterne i øjnene. “I sidste uge kom der en rapport, der 

viste at halvdelen af de adspurgte muslimer vil have forbud mod religionskritik. Alle partier 

er skeptiske over for det. Morten Østergaard fra RV siger ’det er ikke noget problem’. Folk 

sidder bare og ryster på hovedet af ham. Lever du i en anden verden. Han (Morten 

Østergaard [red.]) følger faktisk bare partilinjen” (Khader, bilag 10). 
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Budskabet om plads til alle og højt til loftet har skabt en pudsig form for magt i RV. Som 

tidligere nævnt kigges efter beslutninger og potentielle sanktionsmuligheder, når magten 

iagttages. Både konkrete beslutninger og sanktioner har i undersøgelsen af 

kommunikationsformen i RV ikke været mulige at iagttage. Selv partiets vedtægter er som det 

eneste danske parti i Folketinget uden eksklusionsparagraf (web11). I stedet er friheden den 

altoverskyggende forskel i magtens form i RV. Det synes nærmest som om, at er der ikke 

plads til at vælge anderledes, er det ikke noget rigtigt radikalt forslag. Det eneste, der ikke er 

plads til i partiet, synes at være ikke-frihed.  

Denne produktive magtform, hvor der hele tiden diskuteres og debatteres, og hvor alle 

synspunkter i princippet er lige gode, har vist sig svært at træffe beslutninger på.  

Den produktive moderne magts styrke er, at den kan læsse kompleksitet fra en magtoverlegen 

over på en magtunderlegen, der så også må bære og håndtere kompleksitet (Luhmann 1975, 

32).  Hvis der ikke sker denne overlæsnings af kompleksitet via beslutninger i den moderne 

organisation, stiger sandsynligheden voldsomt for, at denne bryder sammen (Luhmann 1975, 

41). Magten er utrolig vigtigt for, at organisationen kan træffe beslutninger og dens identitet 

opretholdes (Luhmann 1975, 43). Når partiets ledelse, Vestager og andre respektive 

folketingsmedlemmer, har haft meget divergerende udmeldinger om, hvilken side (rød/blå) 

partiet støtter, etableres uklarhed. Som det tidligere er påvist, betyder denne uklarhed, at der 

kan aflæsses kompleksitet mellem ledelse, folketingsmedlemmer, partimedlemmer og i sidste 

ende vælgerne.  

Det bliver op til hver enkelt person at vurdere, hvad for en størrelse partiet RV egentlig er. 

Det skaber en situation, hvor alle aktører i og omkring partiet må foretage konstante 

fortolkninger af, hvad der menes med hvad det ene og det andet.  

Kompleksiteten mangedobles. Der er skabt en situation, hvor aktørerne (ledelse, 

folketingsmedlemmer, medlemmer af partiet og vælgere) på tværs, konstant foretager 

fortolkninger af hinandens intentioner. Hvorvidt der er tolket ”rigtigt” eller ”forkert” 

bekræftes typisk i et parti, når den magtoverlegne (eksempelvis den politiske leder) melder 

noget ud, der skaber en retning for partiet. Men grundlaget for, at der kan kommunikeres 

utvetydigt i RV er besværliggjort af magtformen, fordi magten ikke er centreret ét sted, men 

flyder rundt i organisationen uden en forestilling om ultimativ frihed. Ifølge Luhmann er 

magten et redskab til at reducere kompleksitet (Luhmann 1975, 12).  
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Magten gør det muligt, at selv om der er utallige måder, hvorpå man kan kommunikere om et 

bestemt politisk tema, så det netop på én bestemt måde man ender om med at gøre det. Det 

reducerer kompleksiteten og gør det nemmere at kommunikere noget entydigt (Luhmann 

1975, 55). 

Fordi magten er så baseret på frihed er det muligt for RV at læsse en masse kompleksitet over 

på sine medlemmer og potentielle vælgere, der er med til at udvikle partiets linje i en 

ideologisk demokratisk tanke. Problemet er naturligvis, at effekten også gælder den anden 

vej, hvorfor partiet, når det ønsker at kommunikere klart, får en masse kompleksitet tilbage, 

som skal håndteres. Når de menige medlemmer af RV og de radikale folketingsmedlemmer 

hele tiden er givet en position til at presse og udfordre hinandens udmeldinger, mindskes 

muligheden for at kommunikere klar om partiets retning. Retningen for, hvad RV egentlig 

bliver uklar.  

Umuligt at lede ”de frie” 
For at kunne foretage overlæsning af kompleksitet mellem parterne i RV er det nødvendigt, at 

tvang er fraværende (Luhmann 1972, 45). I tilfælde af tvang begrænser man den 

magtunderlegnes handlermæssige valgmuligheder, der gør det umuligt at fortolke på den 

magtoverlegnes intentioner (Andersen 2008, 146). Magten udøves, når den magtunderlegne er 

usikker på den magtoverlegne og styrer sig selv ud fra fortolkning af den magtoverlegnes 

mulige intentioner (Luhmann 1975, 45). I tråd med dette forudsætter magt den underlegnes 

frihed, og den magtoverlegnes opgave bliver at styre andres frihed uden nogensinde at 

inddrage den (Luhmann 1975, 49). Opgaven i den moderne organisation er at styre over 

ultimativ og fuldstændig frihed (Luhmann 1975, 76). 

Med andre ord kan man sige, at jo støre mulighed for frihed hos den magtunderlegne, desto 

støre bliver magtpotentialet hos den magtoverlegne (Luhmann 1975, 77). Ved tvang er frihed 

fraværende og giver ikke den magtunderlegne mulighed for at handle selvstændigt.  

Tvang er derfor ekstremt krævende, fordi man hele tiden skal forklare den magtunderlegne, 

hvordan der skal handles (Andersen 2008, 148). 

Den moderne magt er ikke-tvang, men tvangen må alligevel altid være til stede som et 

alternativ (Luhmann 1999, 56). Såfremt den magtoverlegne bruger sin sanktionsmulighed og 

indfører tvang, vælter hele kompleksitetsmængden tilbage, og det påkræves, at intentionen 

afsløres (Luhmann 1999, 56).  
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Når RV ikke kan vise sanktioner overfor eksempelvis Simon Emil Ammitzbøll, der åbent 

kritiserede ledelsen, kan det være fordi, partiet på den måde vil vise, at al den kommunikation 

om frihed og ’højt til loftet’ også gælder for selv de mest kritiske røster. Hvis RV havde en 

sanktionsmulighed og betjente sig af den, ville selve partiets kultur om plads til uenighed og 

fuldstændig frihed blive udfordret.  

Luhmann forklarer i tråd med dette, at magt afsluttes, hvis udøvelsen af sanktionen viser sig, 

og der bliver i stedet tale om en uproduktiv tvang, der giver store mængder kompleksitet 

(Luhmann 1990, 54). 

Den pudsige radikale magt 
Der kan iagttages en grundlæggende form for kommunikation på baggrund af formanalysen, 

magt. Måden, der styres på i RV, sker som påvist i det analyserede empiriske materiale ved at 

gøre organisationens frihed og dermed handlemuligheder større. Kompleksitet flyttes rundt 

mellem medlemmerne af folketingsgruppen og aktørerne i resten af RV. Kompleksitet 

håndteres aldrig og mangedobles i takt med, at den flyttes rundt. Alle har lige meget ret, og 

alle blander sig. Moderne ledelse handler om at reducere kompleksitet for på den måde at 

kunne kommunikere klart. Når ledelsen ikke viser sanktioner over for kritiske aktører, selvom 

de direkte har skadet partiet og foretaget verbale personlige angreb, kan det have noget at gøre 

med, at ledelsen ikke vil have kompleksiteten tilbage. Magtens kommunikationsform bliver 

således paradoksal, idet den forsøger at styre ved at undgå at styre.  

Konsekvensen er som sagt, at kompleksiteten øges, og det besværliggør at skabe netop de 

firkantede budskaber og ”one-lineren”, som gruppeformanden taler om er vigtigt for at lykkes 

i moderne dansk politik. I RV’s nuværende form flyder magten rundt, og hvad partiet er for 

en størrelse, kan virke uklart vælgerne. Hvad er det for en vare, man får ved at stemme på 

RV?  

Magten, der normalt bruges for at trække noget i én bestemt retning, er i RV i en form, der 

trækker i mange forskellige retninger, og det gør det utroligt svært at kommunikere klart og 

tydeligt.  
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Konklusion 
Dette speciale indledte med at spørge til, hvad der skal til for at lykkes i moderne dansk 

politik og som følge heraf, hvorfor partiet RV har haft så svært ved at tiltrække vælgere siden 

succesvalget i 2005. Begge disse spørgsmål synes dette speciale at have besvaret ved at 

undersøge kommunikationen i et omfattende empirisk materiale, hvori der bl.a. igennem 

interviews med politiske kommentatorer og medlemmer af den radikale folketingsgruppe er 

spurgt direkte til specialets problemformulering. 

Vilkårene for at lykkes blev i den første analysedel belyst gennem et vidensarkæologisk blik, 

hvor der i læsningen af dansk og udenlandsk litteratur udledtes fire diskurser, som gik igen 

for de politiske projekter, der har haft succes de seneste 15 år. De fire diskurser var efter 

første analyse: opgøret med eliten, stram udlændingepolitik, globalisering og den politiske 

midte. De politiske succeser var altså de partier, der enten havde taget et opgør med eliten i 

samfundet, ført en stram udlændingepolitik, håndteret spørgsmålet om globaliseringen rigtigt 

og endelig at have ”finjusteret” sin politik, så den blev midtersøgende.  

I anden del af første analyse blev de fire diskurser præsenteret for ”den offentlige mening” i 

form af de politiske kommentatorer. Fordi de politiske kommentatorer ligger på grænsen 

mellem politikerne og medierne får de karakter af en slags offentlig mening, der ”rådgiver” 

og ”oversætter” det politiske spil for seeren, læseren og lytteren via medierne. Netop de 

politiske kommentatorers rolle som en slags offentlig mening var vigtig for få de fire 

fremanalyserede diskurser fra første afsnit sat ind i en aktuel dansk kontekst. Ved at sætte de 

fire diskurser over for de politiske kommentatorer, nuanceredes de, og fire helt nye vilkår 

trådte via en genealogisk tilgang frem. Disse fire vilkår for at lykkes i moderne dansk politik 

var efter endt analyse således nogle konkrete beskrivelser af, hvad der er vigtigt for at opnå 

succes. De fire vilkår er: kontraktpolitik, værdipolitik, enkeltsager og personificering. Det 

vigtige for at lykkes som politisk projekt i moderne dansk politik anno 2009 er altså: at give 

ultimative løfter til vælgerne, at føre et skarpt værdipolitisk program og tage ”patent” på en 

eller flere enkeltsager, der indrammer partiets politik. Endelig skal man, fordi partierne rykker 

tættere på midten og derfor ligner hinanden, have stærke personligheder, der på den måde 

differentierer sig fra de andre partier. 

Således er evnen til udvikle sin politik så den kontraktliggøres, have interessante person-

profiler, solide enkeltsager, og en gennemgående værdipolitik særdeles vigtigt for at lykkes i 

dansk politik i dag. 
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Efter en gennemgående diskursiv undersøgelse af vilkårene for at lykkes i dansk politik anno 

2009 flyttedes blikket til partiet RV og deres iagttagelse af netop disse vilkår gennem en 

semantisk analyse. RV’s iagttagelse af de fire vilkår viste sig at være særdeles 

forskelligartede og skeptisk i deres semantik herom. De forskellige folketingsmedlemmer 

havde vidt forskellige bud på, hvad vilkårene betød, og hvad partiet burde gøre i forhold til 

disse.  

Efter undersøgelsen af RV’s iagttagelser af de fire vilkår flyttedes blikket til den 

kommunikationsform, som partiet bruger, når der kommunikeres om vilkårene, 

kontraktpolitik, værdipolitik, enkeltsager og personificering. Dette blev gjort for at finde ud 

af, hvordan RV grundlæggende kommunikerer, og hvilke konsekvenser det har for partiet 

internt og eksternt, at netop denne form for kommunikation benyttes. Resultatet af denne 

analyse var, at den altoverskyggende kommunikationsform i partiet har magtens form. 

Magtens kommunikationsform i RV forsøger at styre ved at undgå at styre. Både partiets 

menige medlemmer og medlemmerne af folketingsgruppen har fuldstændig frihed til at gøre 

og sige hvad de vil. Partiet har som det eneste danske parti i Folketinget ikke en mulighed for 

at ekskludere medlemmer. I RV er det efter eget udsagn plads til alle. 

Den direkte konsekvens af den ultimative frihed til at sige og gøre som man vil uden egentlig 

ledelse betyder, at kompleksiteten stiger hele tiden, og det bliver svært at kommunikere om 

RV’s retning til partiets omverden, vælgerne. Hvad er RV egentligt for en størrelse, hvis 

partiet ikke engang selv ved det, kunne man lidt drilsk spørge? På nuværende tidspunkt flyder 

magten rundt, og det er svært entydigt at svare på, hvilken politisk pakke man får ved at 

stemme på RV. 

Ved kun i ringe grad at leve op til de nye vilkår for at lykkes i moderne dansk politik, og ved 

at have en organisation, hvor magten flyder rundt er RV blevet en størrelse, der har særdeles 

svært ved at få succes i det nuværende politiske klima i Danmark.  

Som specialet påpeger, vil vælgerne vide, hvad de kan regne med. For at være i folks 

bevidsthed må et moderne politisk parti kunne identificeres med en enkeltsag, en klar 

værdipolitik og tydelig person i front.  

Det instrument, magten, der skal holde styr på partiets identitet, flyder rundt i RV. Fordi 

partiet internt er uenige, har det svært ved at træffe beslutninger om hvilken retning RV 
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entydigt skal gå i. En retning som er afgørende for at kunne lykkes som politisk parti. Uden 

en retning ved vælgerne ikke hvilken ”politisk vare” de får. 

Tilsammen har dette speciale foretaget en systemteoretisk samtidsdiagnose af vilkårene for at 

lykkes i moderne dansk politik og forsøgt at forklare, hvorfor det er gået RV, som det er gået. 
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Bilag 0 – Dansk Resumé af ’Radikal Identitetskrise’ 

Dette speciale omhandler Danmarks socialliberale parti, Radikale Venstre. Det 104 år gamle 

parti, der ved folketingsvalget i 2005 havde enorm succes. Siden da er partiet gået massivt 

tilbage og står i dag meget dårligt i meningsmålingerne. Hvorfor? Nærværende speciale peger 

på, at selve de vilkår, der skal til for at lykkes i dansk politik ændredes i 2001, da Danmark 

fik en ny regering. Ændringer, der fik alvorlige konsekvenser for Radikale Venstre.  

Bevæbnet med fransk diskursanalyse og tysk systemteori gennemtrawles og undersøges 3600 

siders debatbøger, artikler, samfundsdiagnoser og fire af Danmarks mest kendte politiske 

kommentatorer interviewes. Specialet finder, at de nye vilkår, der skal til for at lykkes, er, at 

et moderne politisk parti må have en kontraktpolitik, en god enkeltsag der indrammer partiets 

politik i en enkelt sag, er stærk på værdipolitiske spørgsmål som retspolitik og 

udlændingepolitik, og endelig personificering; at partiet har en person, der sætter ansigt på 

politikken. De politiske projekter, der er lykkes de seneste 10 år, har alle haft ovenstående 

vilkår tilfælles. 

Efter en klarlæggelse af vilkårene for at lykkes, undersøges den måde, hvorpå Radikale 

Venstre ser disse nye vilkår. Specialet analyserer og finder frem til, at Radikale Venstre er 

splittet i deres syn på de nye vilkår – skal man rette ind efter dem, eller skal man kategorisk 

afvise dem som dårlige og urigtige?  

Netop uenigheden internt i Radikale Venstre viser sig at være et gennemgående element i 

partiet. Pladsen til uenighed fylder meget i Radikale Venstre, der som det eneste politiske 

parti i Danmark ikke har mulighed for at ekskludere medlemmer, der skader partiet. Der er en 

særlig frihedskultur i partiet. Radikale Venstre har som det eneste parti en debat-hjemmeside, 

hvor interne anlæggende i partiet diskuteres åbent. Selv de mest kritiske angreb mod partiets 

politiske linje, der har været fremført af radikale folketingsmedlemmer, mødes af den 

politiske leder blødt og med ordene om plads til alle.  

Denne åbenhed og frihed blandt partiets medlemmer har skabt et problem for partiet. Der er 

uenighed om vilkårene for at lykkes og hvad for en størrelse Radikale Venstre egentlig er og 

skal være. Et problem, der gør, at vælgerne er i tvivl om det radikale projekt. 

Vilkårene i moderne politik har ændret sig og handler i dag om kontraktpolitik, enkeltsager, 

værdipolitik og personer. Vælgerne vil vide, hvad de med sikkerhed kan regne med.  
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For at være i folks bevidsthed må partiet kunne identificeres med en enkeltsag, en klar 

værdipolitik og tydelig person i front. Det har Radikale Venstre ikke på nuværende tidspunkt 

Det instrument, magten, der skal holde styr på partiets identitet, flyder rundt i Radikale 

Venstre. Fordi partiet internt er uenige, har det svært ved at træffe beslutninger om hvilken 

retning Radikale Venstre entydigt skal gå i. En retning som er afgørende for at kunne lykkes 

som politisk parti i Danmark i dag. Uden en retning ved vælgerne ikke hvilken ”politisk vare” 

de får. 

Tilsammen har dette speciale foretaget en systemteoretisk samtidsdiagnose af vilkårene for at 

lykkes i moderne dansk politik og forsøgt at forklare, hvorfor det er gået RV, som det er gået. 
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Bilag 1 – De politiske kommentatorer - kontraktpolitik 

Interview Helle Ib 
Spørgsmål: ”Hvordan oplever du vilkårene for at diskutere åbent i dansk politik i dag?” 

I de 15-20 år jeg har fulgt dansk politik er debatvilkårene blevet noget forringet som jeg 

oplever det og det tror jeg hænger sammen med, at Anders Fogh Rasmussen har haft meget 

stor succes med at lancere kontraktpolitiken – det var jo medvirkende til at Venstre vandt 

valget i 2001og vippede socialdemokraterne af pinden. Det held Anders Fogh Rasmussen har 

haft med kontraktpolitikken, har haft indvirkning på de andre partier, at man simpelthen 

slipper ikke særlig godt af sted med at skabe uklarhed om egne meldinger og det er et 

problem, et selvstændigt problem, hvis partier skifter budskaber eller kurs for mange gange, 

fordi så kan de andre partier sige: ”vi aner jo ikke, hvad det parti vil og vi ved ikke hvad det 

parti gør, hvis det får magten”. 

Interview Hans Engell 
Spørgsmål: ”Vælgernes stemmeafgivning præges i stigende grad af ’issue voting’ 

(enkeltsager) – hvad betyder dette stigende fokus på enkeltsager?” 

Det betyder jo, at det glider noget i baggrunden. Men husk på, at der ikke er særligt mange 

der er medlem af et parti og dermed ikke er særligt mange, der er forpligtet til at købe en hel 

receptbog. Vælgerne betragter politik meget mere sådan lidt alá carte og den typiske vælger i 

dag sidder ikke og siger: ”jeg er socialdemokrat og jeg er enig i alt hvad socialdemokratiet 

siger og mener”. Politik er meget mere en sammenstukket ret, hvor vælgerne sådan set er lidt 

enige med dem alle sammen på forskellige punkter og det der så bliver afgørende for, hvor de 

sætter stemmen på valgdagen, bliver et spørgsmål om, hvilket tema der bærer i den sidste 

periode frem til et valg. Og så tror jeg også at vælgerne lader sig styre af en generel følelse af 

tillid. Har du tillid eller ikke-tillid til politikerne. Mener de at Helle Thorning vil være en 

bedre statsminister end Anders Fogh. Vil de (vælgerne) hellere betro det at skulle lede landet 

til nogen, de har tillid til, uden nødvendigvis at være enige med de pågældende politikere. 
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Bilag 2 - De politiske kommentatorer - værdipolitik 

Interview Henrik Qvortrup 
Spørgsmål: ”Hvad siger du til, at de partier, der har klaret sig bedst indenfor de sidste 10 år 

er de partier, der har ønsket en stram udlændingepolitik?” 

Det har Dansk Folkeparti om nogen fundet ud af, at det er noget der optager danskerne. Fogh 

er gået til valg på en stram udlændingepolitik 23 gange. Det betyder noget. 

Spørgsmål: ”Vælgernes stemmeafgivning præges i stigende grad af ’issue voting’ 

(enkeltsager) – hvad betyder dette stigende fokus på enkeltsager? 

Det er et udtryk for, at politik er ikke længere et spørgsmål, om samfundet skal gå til højre 

eller venstre. Politik handler ikke længere om en grundlæggende uenighed om, hvad det her 

samfund skal udvikles til. Politik er blevet mere holdningsbåret på nogle dagsordner, der ikke 

nødvendigvis er afgørende for vores allesammens hverdag.  

Spørgsmål: ” Er det en nødvendighed for politiske partier i Danmark, at man har en stram 

udlændingepolitik for at kunne klare sig?” 

Nu er det jo ikke sådan at 100 % af danskerne synes at udlændingepolitikken skal være stram, 

men vi er højt oppe i procenterne. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Man kan argumentere 

for at De Radikales niche kunne være dem, der stod fast på at have en mere moderat og knap 

så stram udlændingepolitik. Det er jo fair nok, at der nogle forskelle. Det De Radikale bare 

har været nødt til at indse har været er, at hvis de ønsker at komme til magten, så må de 

slække på den der med udlændingepolitikken. Gør de ikke det, så vil de berede en Helle 

Thorning Smith så store problemer, at hun aldrig bliver statsminister, øh og det er det, som 

jeg har oplevet det, at Det Radikale Venstre haft utroligt svært ved at forstå 

Interview Helle Ib 
Spørgsmål: ”Hvad betyder det for ideologierne i partierne, at man i stigende grad fokuserer 

på enkeltsager?” 

Det betyder, at ideologierne ikke har en særligt fremtrædende position i partierne og det er 

heller ikke noget jeg tror vælgerne oplever særligt meget i den politiske debat. Altså, at 

politikerne er præget af nogle dybere ideologiske overvejelser om, hvordan samfundet burde 

se ud på længere sigt. Det er meget mere her og nu-reaktioner på aktuelle emner, som man 
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kan mærke folk er optaget af, og det betyder, at ideologierne glider mere eller mindre i 

baggrunden. 

Interview Lotte Hansen 
Spørgsmål: ”Vælgerne er ikke så tro mod partierne i dag – stiller det krav om at satse på 

enkeltsager?” 

Jeg mener vælgerne er mere utro, altså der er kommet flere shopper-vælgere. Altså, det er 

sådan, at de sager, der kommer op i medierne appellerer til folks mavefornemmelse og det vil 

sige, at hvis du ikke har et godt svar på: ”hvordan har du det med at?”- spørgsmålet, så har du 

ikke en chance. Det vil sige, at der er meget politik, der blive tilrettelagt efter folks 

mavefornemmelse end på hvilken politisk linje du vil lægge for landet. I Danmark har det 

overvejende betydet, at der er store strukturelle og upopulære beslutninger, der ikke bliver 

truffet. Dette er tilfældet indenfor de sidste 10-12 i Danmark. 
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Bilag 3 – De politiske kommentatorer - enkeltsager 

Interview Hans Engell 
Spørgsmål: ”Hvad betyder det, at der bliver talt mindre ideologi og mere enkeltsag? 

Ja, det kan betyde det, at man ikke længere ser det hele ud fra et total-billede. Det bliver sådan 

lidt mere fragmentarisk, at nu er det det vi kaster os over og så er det det. Men grundlæggende 

mener jeg ikke det har den helt store betydning fordi i en globaliseret verden, hvor en 

dagsorden sættes af mange forskellige ting, ja, der spiller det nu ikke den helt store rolle om 

der er nogen, der møder op med en eller anden ideologisk bagage. Altså, hvis du med ideologi 

mener en færdig pakke at bevæge samfundet i, en helt ny samfundsmodel, der må man sige, at 

det ikke har den store interesse i dag.  Men altså, det er jo ikke det samme som, at partierne 

ikke har nogen holdninger. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Danmark ser anderledes ud end 

hvis vi havde haft en SR/S-SF regering og på samme måde den dag der kommer et 

regeringsskifte, så vil en ny regering også sætte sit præg og ændre samfundsudviklingen på en 

anden på end de borgerlige ville have gjort det. Så der er stadigvæk nogle forskelligheder, 

som præger partierne og deres prioritering og dermed også den måde landet styres på. Det er 

da helt klart, at tiden efter Fogh har ændret samfundet. Der er flyttet meget. Men altså skal vi 

ikke glemme at en stor del af den dagsorden, der gælder for Danmark, ja, der er vi en del af en 

global og ikke mindst en europæisk udvikling”. 

Spørgsmål: ”Hvordan er vilkårene for at gå ud med budskaber, der endnu ikke er helt 

færdiggennemtænkt? 

Det er på mange måder blevet sværere fordi ikke mindst kontraktpolitikken og sådan en 

række af de nye politikformer, forudsætter at partierne har nogle sammenhænge bud på nogle 

bestemte områder. Og når de præsentere dem så starter det store løb med at prøve at trevle det 

op, hænger det sammen, passer beregningerne, hvem er vindere, hvem er tabere. Hvis 

partierne der ikke er i stand til at kunne forsvare sammenhængen – viser det sig pludselig, at 

det hænger ikke helt sammen, så vil det i dagens politiske billede blive udlagt som manglende 

dygtighed og et forkert forslag. Altså på den måde fanger bordet meget mere i politik i dag 

end det gjorde tidligere. 
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Spørgsmål: ”Hvordan har du det med at kontraktpolitik, enkeltsager, spin og så videre, altså 

hvordan har du det med, at det har udviklet sig på den måde? 

Jamen jeg har det på den måde, at jeg synes at det der er sket i dansk politik de senere år og 

herunder også spindoktorer og mediernes måde at fungerer på. Det er et udtryk for, at der er 

sket en professionalisering af, hvordan politik drives. Det har været en kæmpefordel for 

politikerne, fordi de pludselig har fået en rådgivning på et kvalificeret niveau, som de ikke 

havde tidligere. For medierne har det været en fordel, fordi de har nogen de kan holde sig til 

og spare med og få historier af. Det har jo også været med til at fremme en udvikling, hvor 

der er gået spekulation i det i et omfang vi aldrig har set det før. Det er også derfor at tv-

stationer og aviser opruster ved at ansætte hærskare af politiske kommentatorer, som jeg også 

selv er en af, for at knække de koder og for at bryde det der spinregimente. Man kan enten li´ 

det eller ikke li´det, men den diskussion er helt overflødig for det her er kommet for at blive. 

Spørgsmål: ” Nævn et politisk projekt, det er lykkes og forklar ‘hvorfor’? 

Det må man sige er Venstre og Danske Folkeparti er helt overbevisende eksempler på. Den 

der, nærmest selvfølge, at hvis man var blød på udlændingepolitik og blød på retspolitik, så 

havde man nok en meget aktivistisk miljøpolitik og så lå man nok lidt til venstre i 

udenrigspolitikken, altså de der forudsigelighedsbilleder. Det gør Dansk Folkeparti til et 

interessant parti. Det har brudt nogle af de der traditionelle akser i det politiske. Overfor står 

det Det Radikale Venstre, som jo i den grad følger skabelonen og hvor lige præcis 

forudsigeligheden i Det Radikale Venstres meldinger er en af partiets meget store handicap, 

fordi i samme øjeblik der er en sag, så ved man også hvad Det Radikale Venstre mener. Der 

er en total automatik i det. Et parti kan blive så forudsigeligt, så det bliver betragtet som 

oldemors gamle krukke, der står inde i skabet. Ingen kan huske, hvorfor den står der, den har 

bare stået der altid. Sådan er det også med Det Radikale Venstre. De har altid været der, men 

hvorfor, er der ikke rigtigt nogen, der kan huske”. 

Interview Lotte Hansen 
Spørgsmål: ”Hvad betyder det for ideologierne i partierne, at man i stigende grad fokuserer 

på enkeltsager?” 

Ideologien har det for så vidt rigtigt fint i Danmark, når det drejer sig om alle de sager, hvor 

man sætter sit kryds inde i folketinget og som ikke bliver til mediesager. Det kan godt være 

der er nogen der tror at Venstre lige pludselig ikke går ind for ulighed og at 
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Socialdemokraterne er blevet enormt højredrejet fordi de har sagt noget positivt om topskat. 

Men faktum er, at partiernes linjer, svarer meget fint til, hvad der bliver stemt i folketinget. 

Det er der bare ikke særligt mange danskere der opdager, fordi det vi opdager det vi hører om 

i tv, er de sager der kommer følelser og ofre på og her er partierne enormt skarpe om at 

kæmpe om de samme vælgere. I den situation er her mere fokus på leflen for vælgerne end 

på, hvad der står i et partiprogram. 

Spørgsmål: ”Hvorfor har Det Radikale Venstre haft så svært ved at lykkes – hvad er gået 

galt? 

Det Radikale Venstre har i langt tid har haft en tiltrækning på folk, der gerne vil tænke lidt i 

store bane og det hele ikke behøvede at være enkeltsagspolitik. Deres (RV) problem er det 

samme som Ny Alliances problem var: så snart de bliver viklet ind i fnidder, så bliver de 

meget sårbare, fordi det ikke er det, deres vælgere forventer af dem. 

Spørgsmål: ”Prøv at nævn et politisk projekt, det er lykkes og forklar ‘hvorfor’? 

Venstre er lykkes fordi de har levet op til de medielogikker, der kræves at et moderne politisk 

parti i dag. Dansk Folkeparti er også lykkes på den måde at deres budskaber har været 

ekstremt i overensstemmelse med, hvad du kan sige i en one-liner i en tv-avis, og hvor enhver 

kan se, at det også er urimeligt”. 

Interview Helle Ib 
Spørgsmål: ”Prøv at nævn et politisk projekt, det er lykkes og forklar ‘hvorfor’? 

Et projekt man må sige er lykkedes rigtigt godt er Dansk Folkeparti som i de første år var 

meget undervurderet. Selv ind i perioden efter magtskiftet i 2001, var der mange ledende 

politikere, der troede at Dansk Folkeparti mere eller mindre ville gå over af sig selv – det 

brænder nok ud fordi Dansk Folkeparti ikke kan levere en ansvarlig økonomisk politik og at 

danskerne ikke ville være så optaget af indvandringsspørgsmålet. Der må man bare sige at 

Dansk Folkeparti er lykkes med begge dele. Både med at være ansvarlige i den økonomiske 

politik og så er det demonstreret at gang på gang har det tema, der handler om danske værdier 

ligget meget højt på dagsordenen. Stadigvæk. Og der må man altså sige, at Dansk Folkeparti 

har spottet, at der er en dagsorden som gør, at det parti (DF) er fremtidssikret i dansk politik”. 

Spørgsmål: ”Hvad sker der med det politiske indhold, når det hele handler om enkeltsager, 

kontraktpolitik og et stort fokus på personer? 
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Man kan konstatere, at der bliver gennemført noget lovgivning som selv de politikere, der er 

med til at lave det, ikke er særligt stolte af. Der havde vi et godt eksempel i 2008 med den 

såkaldte ’tuneserlov’. Der er nok ikke nogen af de partier, der har lagt stemmer til (tuneser-

lovgivningen), som i dag vil sige det åbent, men taler man med folk fra regeringspartierne, så 

er de udmærket klar over, at sådan en hastesag, der skulle signalerer handlekraftighed, 

resulterer i et sjusket lovarbejde. 
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Bilag 4 – De politiske kommentatorer - personificering 

Interview Hans Engell 
Spørgsmål: ”Hvad er vigtigt for at kunne lykkes i dansk politik i dag?” 

Det er vigtigt at have relativt få og meget klare synspunkter og det er vigtigt at kunne 

kommunikere dem ud på en måde så de forstås af vælgerne. 

Spørgsmål: ”Er der noget der er særligt vigtigt?” 

Det er ingen som helst tvivl om, at selve formidlingen af politik spiller en langt større rolle i 

dag end på noget andet tidspunkt. Politik handler ikke om, at nogen har en samfundsmodel, 

der adskiller dig fra de andres, men vi i virkeligheden taler om politiske synspunkter, der 

divergere indenfor en ret snæver ramme. Når sjælen tages ud af politik, hvor sjælen er 

ideologi, så står personen tilbage, og derved er personfikseringen blevet meget stærk, og 

evnen til at slå igennem er blevet helt afgørende 

Personliggørelsen af politik er også blevet meget mere udpræget, altså Politik opleves 

igennem de politiske hovedaktører, partilederne spiller en større rolle, end de nogensinde har 

gjort før. 

Spørgsmål: ”Vælgernes stemmeafgivning præges i stigende grad af ’issue voting’ 

(enkeltsager) – hvad betyder dette stigende fokus på enkeltsager?” 

Det betyder jo, at det glider noget i baggrunden. Men husk på, at der ikke er særligt mange 

der er medlem af et parti og dermed ikke er særligt mange, der er forpligtet til at købe en hel 

receptbog. Vælgerne betragter politik meget mere sådan lidt alá carte og den typiske vælger i 

dag sidder ikke og siger: ”jeg er socialdemokrat og jeg er enig i alt hvad socialdemokratiet 

siger og mener”. Politik er meget mere en sammenstukket ret, hvor vælgerne sådan set er lidt 

enige med dem alle sammen på forskellige punkter og det der så bliver afgørende for, hvor de 

sætter stemmen på valgdagen, bliver et spørgsmål om, hvilket tema, der bærer i den sidste 

periode frem til et valg.  

Interview Henrik Qvortrup 
Spørgsmål: ”Vælgernes stemmeafgivning præges i stigende grad af ’issue voting’ 

(enkeltsager) – hvad betyder dette stigende fokus på enkeltsager? 

Det er et udtryk for, at politik er ikke længere et spørgsmål, om samfundet skal gå til højre 

eller venstre. Politik handler ikke længere om en grundlæggende uenighed om, hvad det her 
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samfund skal udvikles til. Politik er blevet mere holdningsbåret på nogle dagsordner, der ikke 

nødvendigvis er afgørende for vores allesammens hverdag. Det er måske en konsekvens, men 

hvis man sådan skal være helt ærlig så er de egentlige realpolitiske forskelle mellem partierne 

er blevet mindre og mindre. 

Spørgsmål: ”Hvad sker der når partierne går mod midten? 

Det er en helt naturlig konsekvens når forskellene mellem partierne bliver mindre og mindre, 

når der er denne her sammenklumpning på midten, så er det naturligt at vi forholder os til 

andre størrelser. Så er det naturligt, at vi forholder os til personer. Politik handler om de 

personer, der tegner politikken. Har vi tillid til lederegenskaberne 

Interview Lotte Hansen 
Spørgsmål: ”Hvad er vigtigt for at kunne lykkes i dansk politik i dag? 

Jamen jeg mener at både politiske budskab og din form vigtig, og formen er blevet mere og 

mere vigtigt. Du skal kunne sige noget, der er bredt og godt for en tv-seer, ja, det er enormt 

vigtigt for at kunne slå igennem som toppolitiker 

Spørgsmål: ”Hvorfor har Det Radikale Venstre haft så svært ved at lykkes – hvad er gået 

galt? 

Det Radikale Venstre har i langt tid har haft en tiltrækning på folk, der gerne vil tænke lidt i 

store bane og det hele ikke behøvede at være enkeltsagspolitik. Deres (RV) problem er det 

samme som Ny Alliances problem var: så snart de bliver viklet ind i fnidder, så bliver de 

meget sårbare, fordi det ikke er det, deres vælgere forventer af dem. På den anden side så tror 

jeg heller ikke man kan sige, at deres vælgere er så meget bedre end andre. At man skal have 

nogle gode toppolitikere og nogle gode tv-profiler for at kunne slå igennem. I og med, de 

(RV) ikke har haft nogen person-profiler, der er slået igennem, i og med de virker som nogen, 

der er viklet ind i en masse politisk fnidder, og at deres mærkesager for så vidt er blevet stjålet 

af andre - ja, det er sådan set tre ting, der gør, at et parti går ned, og det er de så også”. 

Interview Helle Ib 
Spørgsmål: ”Hvad er vigtigt for at kunne lykkes i dansk politik i dag?” 

Der er tre ting, der er vigtige i moderne dansk politik i dag. Det ene er naturligvis det politiske 

projekt. At vælgerne oplever, at partier skal have noget vælgerne ikke kan få andre steder og 

så er det vigtigt at partiet lancere en strategi for hvordan der skal være en strategi for, hvordan 



  87 

man opnår magt. Og endelig, den tredje ting, det handler simpelthen om personer, et tema der 

bliver vigtigere og vigtigere 
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Bilag 5 – De Radikale folketingsmedlemmer - kontraktpolitik 

Interview Lone Dybkjær 
Spørgsmål: ”Hvorfor tror du, at kontraktpolitikken fylder så meget”? 

Du har haft sådan noget med kulturradikalisme, at det var fuldstændig forfærdeligt. Den 

nuværende regering startede med at sige, at vi skulle afskaffe alle eksperterne – du kan selv 

være ekspert i dit eget liv og mage til vås ikke? Det her samfund kan overhovedet ikke 

fungere uden eksperter. 

Interview Margrethe Vestager 
Spørgsmål: ”Mange af de politiske partier, der er lykkedes de seneste år har haft en meget 

klar kontraktpolitik – hvad mener du om den udvikling?” 

Altså kan jeg se, den virker, isoleret set ud fra sådan et vælgeroptimerings-synspunkt, der 

virker den. Også ud fra sådan et internt disciplinerings-synspunkt virker den. Ens gruppe (RV 

folketingsgruppen) kan have nok så mange indvendinger - nu har vi lovet vælgerne det, så det 

kan I godt glemme.  

Hvis man tager sådan en ting som skattestoppet, det er ekstremt effektiv kommunikation, det 

er rigtigt effektivt til at lægge låg på diskussioner internt. Det kan godt være jeg får en 

lillebitte skattelettelse, men vi forhindre at det offentlige kan vokse i samme takt som det 

private. Det har selvfølgelig en konsekvens at de grønne afgifter er lettet med 9 milliarder 

kroner i 2009 

Spørgsmål: ”Vestre har haft en stor succes med skattestoppet, men hvad betyder det for 

samfundet? 

Jeg synes i bund og grund, det er snyd, jeg synes vælger bliver snydt og talt ned til. Jeg synes 

vælgerne bliver stillet i udsigt, at man kan aflejre hele sine demokratiske dannelser. Du 

behøver ikke kunne noget, du behøver ikke stille spørgsmål til noget, du behøver ikke tænke 

selv. Jeg har denne her lille fixe pakke til dig. Den skal du bare tage og så bliver alt godt. Der 

ER snyd. Det går i opgangstider, men som nu, hvor der er nedgangstider, så slår det virkelig 

tilbage. Nu går det ned og så slår det virkelig tilbage, fordi tingene er låst fast. Jeg har lovet 

dig et skattestop, derfor får du skattestop, punktum 
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Spørgsmål: ”Hvor klar skal man være i kommunikationen?” 

Den kritik vi tit bliver mødt med, er at det er for nuanceret, det tager for mange ting ind, det 

kan være overvejet. Måske udtryk mest polemisk af Radikal Ungdom, der siger: ”hos os er 

ingen tvivl tilfældig”. I vores (RV) politiske tradition er det en dyd at være i tvivl om den 

løsning, man tidligere har anbefalet, holder – altså en undersøgende tilgang til det politiske. 

Man prøver sine holdninger af – holder det i virkelighedens verden, øh, den politiske kultur 

bliver voldsom udfordret i de her år 

Interview Morten Østergaard 
Spørgsmål: ”Hvordan mener du om kontraktpolitik?” 

Kontraktpolitikken har på alle måder været et dårligt bidrag til dansk politik, fordi den 

fastlåser folk i nogle positioner.  Det er skaden ved kontraktpolitik, at man uden sagligt 

politisk belæg og uden parlamentarisk nødvendighed er man nødt til at gøre det fordi, det er 

mekanismen – man er bundet op af et løfte som man godt kan se, at det her er i gang med at 

udhule vores mulighed for forsat at have det velfærdsniveau vi kender, men nu har vi lovet 

det, og så må vi holde det, uanset hvor tåbeligt det måtte være i den nuværende. 

Interview Marianne Jelved 
Spørgsmål: ”Er det blevet sværere at være radikal i moderne politik?” 

Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke den holder. Allerede nu er kontraktpolitikken mindre effektiv. 

Jeg tror ikke man kan klare det der. Alt det der er hæftet så meget op på Anders Fogh. Der 

reageres hen over hovedet på alle de mennesker i folkestyret som er involveret.  
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Bilag 6 - De Radikale folketingsmedlemmer - værdipolitik 

Interview Lone Dybkjær 
Spørgsmål: ”Har Venstre og Dansk Folkeparti, som du peger på, har været succesfulde, 

været strategiske?” 

Det er altid nemmere at få vælgere, hvis man opstiller nogle fjender. At man fx gør 

indvandring til det store fjendespøgelse, så kan man få mange i tale fordi det, man øh, man 

kan so sagtens. Det at indgyde frygt er et meget virksomt middel, og det er det, man har gjort. 

Du har succes ved at gøre nogle ting til sandheder, som ikke nødvendigvis er sandheder. Når 

der så er et flertal, så får man altså sin sandhed igennem. Man har gjort indvandring til det 

helt store emne, til Danmarks store problem. Det er det rene skingrende vås. 

Interview Margrethe Vestager 
Spørgsmål: ”Hvordan er vilkårene for at føre ideologisk værdipolitik i dag?” 

Det er blevet nemmere fordi værdipolitik gør ens grundlæggende værdier og det livsgrundlag 

som mange af os har, hvor man kan se partiets værdier og de personlige værdier i meget vid 

udstrækning smelter sammen. Det at køre bestemte issues eller temaer, det bliver jo en 

eksemplificering af dem. Altså er værdier abstrakte at tale om. ’Vi går ind for frihed’, øh, ja 

okay, det gør du sikkert også. Men hvad betyder det? Altså bliver man nødt til at gøre tingene 

mere konkrete. 

Spørgsmål: ” Nævn et politisk projekt, det er lykkes og forklar ‘hvorfor’? 

Dansk Folkeparti er lykkedes rigtigt godt med det der er deres kommunikation. Og øh, og jeg 

synes de er lykkes med det ved, altså de er lykkedes med næsten at have monopol på 

danskhed, hvad det vil sige at være dansk. 

Interview Marianne Jelved 
Spørgsmål: ”Hvad betyder det for ideologierne i partierne, at der er et stigende fokus på 

enkeltsager?” 

Der er nogle sammenhænge, men derfor kan man godt highlighte nogle enkeltområder, for at 

være sikker på, at den sammenhæng stadigvæk er der. Alternativet er jo, at man bliver 

populist Det, der er sket i moderne politik, og som er det jeg synes er et faresignal og som er 

vælgerfordummende, altså det er nedværdigende over for vælgerne, det er, at partierne samles 

om en række sager, og der kan du ikke se forskel. 
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Interview Morten Østergaard 
Spørgsmål: ”Hvad er vigtigt for at kunne lykkes i dansk politik i dag?” 

Det er afgørende, at folk kan se forskel på det parti og den politik, man repræsenterer og de 

andre muligheder. Det, der er sket i de seneste år, er, at der er blevet skabt en klar blokpolitik. 
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Bilag 7 - De Radikale folketingsmedlemmer - enkeltsager 

Interview Margrethe Vestager 
Spørgsmål: ”Er det svært for Det Radikale Venstre at trænge igennem i forhold til andre 

partier?” 

Vi skal være meget mere spidse end vores kultur eller normalt ville tilsige os. Og når vi har 

dårlig målinger, jamen så bliver der sådan en ’underdog’, altså, så spørger man os som 

nummer 3. En ting er, at vi kan have svært ved at trænge igennem, men selv en 

fødevareminister kan have svært ved at trænge igennem... store ordførerskaber, 

finansordførere og så videre. De optræder meget meget lidt i forhold til, hvordan det var for ti 

år siden - der var plads til flere politikere. 

Spørgsmål: ”Hvad synes du om det stigende fokus på personer?” 

Jeg troede, at dengang vi fik en medierevolution, da vi fik flere tv-kanaler, da vi fik internet-

medier, da vi holdt op med at have deadlines, da bloggene kom til, da journalisterne mistede 

monopolet på at formidle, hvad der blev sagt tænkt og gjort, at vi ville få en langt mere 

dynamisk debat. Jeg oplever, at der er sket det stik modsatte. Fordi mediehavet er så 

tumultarisk og kaotisk, så bliver det er mere og mere sort hvidt og mere og mere entydigt, det 

der bliver kommunikeret - for at kunne trænge igennem bliver budskaberne nødt til at være 

meget forenklede, meget hurtige at forstå og skal helst kunne forstås helt ude af kontekst. 

Ideologierne bevæger sig i et andet rum end højre/venstre - tempoet, der er ikke nogen 

deadlines, folks medieforbrug er blevet meget mere forskelligartet, og den politiske måde at 

arbejde på er blevet professionaliseret 

Interview Morten Østergaard 
Spørgsmål: ”Hvad synes du om den stigende brug af enkeltsager?” 

Jeg tror det er vigtigt, at man finder en balance, altså, jeg synes kontraktpolitiken på alle 

måder har været et dårligt bidrag til dansk politik, fordi det fastlåser folk i nogle positioner. 

Men samtidig synes jeg at enkeltsager er vigtige at tage op, når de illustrerer hvad det er for 

en politik, der bliver ført. 
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Interview Lone Dybkjær 
Spørgsmål: ”Hvad synes du om den fokus på spin og proces” 

Jeg har i hundrede år og en sommer sagt, at det var en udvikling, der måtte komme, altså du 

får en videnseksplosion, der for mange år tilbage, lad os bare sige i slutningen af 

halvtresserne. Og øh. I gamle dage kunne man have dannede personer, der vidste noget om 

alt. Det kan du jo slet ikke i vore dage - her bliver man nødt til at have andre, man kan 

orientere sig igennem”. 

Spørgsmål: ”Hvad betyder det for ideologierne i partierne, at der bruges flere enkeltsager?” 

Jamen altså, du har altid i en valgkamp haft forskellige temaer som der var fokus på – det er 

så blevet meget strømlinet. Det er ikke det nye. Det nye er, at man laver fokusgrupper og ja, 

så er det, at den nuværende regering (VK) overhovedet ikke går ud med noget, der er 

upopulært. Og det, ja, det er man jo nødt til, og derfor har vi fået et samfund, der på mange 

måder er i stå - det nye er den strømlinede og meget populistiske måde, der kommunikeres på. 

Det er en meget målrettet kommunikation der foretages. Og så synes jeg ikke medierne er 

skrappe nok til at gå på regeringen. Og det betyder også at vi (RV) slet ikke kan få noget 

igennem - det er sådan som den politiske situation er. 

Du har et fastlåst politisk mønster. Man kan ikke kommunikere noget, der ikke er meget 

firkantet. 

Altså synes jeg slet ikke man afdækker nok. Det er helt utroligt med Irak-krigen. I andre lande 

har den betydet utroligt meget. Her har man bare sagt. Vi var med i en krig og nu vi ude af 

den – skidt med det. Det er en meget flad politisk debat, vi har her i landet.  
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Bilag 8 - De Radikale folketingsmedlemmer - personificering 

Interview Margrethe Vestager 
Spørgsmål: ”Hvad er vigtigt for at kunne lykkes i dansk politik i dag?” 

Jeg tror det er vigtigt og øh, lykkes med en kommunikation, hvor balancen mellem det 

politiske og det personlige, tipper over mod det personlige 

Spørgsmål: ”Betyder det at man skal fokusere meget på personen?” 

Ikke nødvendigvis personfokuseret - det er måden den (budskabet) personligt bliver båret 

igennem på – det er det, der er det afgørende. 

Interview Lone Dybkjær 
Spørgsmål: ”Hvad synes du om det stigende fokus på spin og proces” 

Jeg har i hundrede år og en sommer sagt, at det var en udvikling, der måtte komme, altså du 

får en videnseksplosion, der for mange år tilbage, lad os bare sige i slutningen af 

halvtresserne. Og øh. I gamle dage kunne man have dannede personer, der vidste noget om 

alt. Det kan du jo slet ikke i vore dage - her bliver man nødt til at have andre, man kan 

orientere sig igennem. Det andet det er, at tv-mediet er et person og følelses-medie, det er der 

ikke noget mærkeligt i, det betyder så, at enkeltpersoner spiller en rolle”. 

Interview Marianne Jelved 
Spørgsmål: ”Er Det Radikale Venstre blevet et midterparti? 

Tillidsfolkene ytrer det ønske, at nu skal vi være et midterparti, nu skal vi ikke stå derude på 

siden med den skarpe kant, nu skal vi være blødere og vi skal kunne samarbejde bredere. Det 

er jo det mandat Margrethe Vestager får da vi også laver skiftet i ledelsen den sommer. Det er 

en følge af en drøftelse, både på vores radikale net og ved at folketingsmedlemmerne rejste 

rundt og talte med tillidsfolkene. Jeg var jo selv med. Jeg argumenterede selv i mod at tale 

midterparti og henover midten, fordi det giver ingen mening i dagens politiske billede, men 

det var partiets ønske, og det retter jeg mig naturligvis efter. 

Spørgsmål: ”Hvad synes du om, at der i større grad bliver brugt enkeltsager til at udtrykke 

sin politik? 

Det der er sket i moderne politik og det som jeg synes er et faresignal og det fordummende, 

vælgerfordummende i virkeligheden, det er nedværdigende overfor vælgerne det er at 
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partierne samles om en række sager, og der kan du ikke se forskel på dem. Det gælder på 

udlændinge-politikken, Socialdemokratiet og SF ligger sig i samme toneleje - det giver 

forestillingen om, at der er et meget bredt flertal omkring, nu bruger jeg noget enkelt, 24-års 

reglen, men det er der jo ikke når det kommet til stykket. Vælgerne får ikke et reelt 

diskussionsgrundlag. Men hele måden, det italesættes som om, alle er enige, på nær lige 

Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Det er som om vi alle sammen er enige 

Hvis jeg skal være lige ud af landevejen, altså vi (RV) lider under, at Socialdemokraterne fra 

starten af - de ville dække sig af på de områder som de ”målte” sig mod, at de ville tabe til 

Anders Fogh - det vil sige, at de lægger sig ned på udlændingeområdet og på store del af 

uddannelse og på retspolitik.   
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Bilag 9 – Den politiske leder om de nye vilkår og magten i partiet 

Interview Margrethe Vestager 
Spørgsmål: ”Radikale Venstre er blevet kaldt et elitært og bedrevidende parti – kan man 

være det i moderne politik?” 

Jamen man kan være alt muligt. Jeg tror man sagde i gamle dage, at alle piger bliver gift og 

alle kager bliver spist. Sådan er det så ikke helt mere – der er nogen, der ikke gider. Men 

altså, der er såmænd også plads til os. Jeg tror ikke vi ville vinde noget ved at kopiere de 

andre partier. Det virker for dem så vil det også virke for os. Men noget af det der virker for 

os, det er selvfølgelig at udvikle vores politiske kultur så den svare til den politiske 

virkelighed vi lever i stedet for at drømme om, at det vi synes var det allerbedste af alle 

verden, jamen kan vi ikke bare for den reetableret med frem eller tre eller syv procent af 

stemmerne, nej det kan vi nok ikke! Det kan godt være vi skal finde ud af, hvad er vores måde 

at tolke de nye vilkår på. 

Spørgsmål: ”Hvad skal det til for at Radikale Venstre får bedre resultater i 

meningsmålingerne?” 

Jeg tror der er flere ting som er vigtige. Noget af det er, at folk kan se, at der er en ny 

generation af radikale på vej. Engageret, initiativrige, ambitiøse radikales som vælger radikale 

venstre til. Den radikale gruppe har, altså gennemsnitsalderen er høj (i folketingsgruppen, 

[red.]) og der tror jeg det er vigtigt, at hov, det signalerer, at RV er ’ongoing project’, og der 

står nogen i kulissen og tager over. 
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Bilag 10 - Tidligere medlem af Radikale Vestre, Naser Khader 

Interview Naser Khader 
Spørgsmål: ”Hvordan oplever du vilkårene for at diskutere åbent i dansk politik i dag?” 

Jeg må sige, at Det Radikale Venstre er faktisk det parti, altså Det Radikale Venstre er det 

parti, når ret skal være ret, hvor der er højest til loftet, hvad angår hjerteblod. Du skal bare 

have gode argumenter. Det er nemmere at være hjerteblodspolitikker i Det Radikale Venstre 

end i Dansk Folkeparti. Når nogen kan argumentere for, at det er hjerteblod får du også lov til 

at stemme i mod partilinjen i det radikale. Vi havde en diskussion i Det Radikale Venstre om 

blasfemiparagraffen. Der var min indstilling, at vi skulle afskaffe den. Der ville jeg ikke bøje 

mig. Jeg stemte i mod gruppen og det var okay 

Spørgsmål: ”Kan man godt være elitær i moderne dansk politik?” 

Jeg mener ikke det er noget problem i at være elitær. Hvad er der galt med at være elitær? 

hvis nogen har kæmpet sig op, har fået en god uddannelse, god stilling og har fået et overskud 

til at kæmpe for de svages sag – hvad er der galt i det? Så, altså jeg synes ikke sådan helt 

generelt, at der er noget galt med at være elitær og jeg synes heller ikke man skal, hvis man er 

det, snobbe nedefter som nogen gør. Man skal også være realistisk. Jeg betragter mange 

radikale og i øvrigt også Thøger Seidenfaden som kyniske humanister. De ved, tingen er 

anderledes, men man indtager det der skråsikre synspunkt af DF, så man er på den sikre side. 

Der er nogen udfordringer ik´ og dem, altså, du løser dem ikke ved at benægte deres eksistens 

Spørgsmål: ”Hvorfor har det været så svært at lykkes for de radikale ved seneste valg?”  

Der er simpelthen så mange forklaringer, men altså én af forklaringerne er at, altså man kan 

ikke for altid og permanent have succes. Der er sådan ligesom et eller andet psykologi i at, 

man har succes i et bestemt antal år, så går det ned af bakke og så bygger man op og så 

kommer man igen. Der er ingen, jeg kender ingen, der hele deres politiske karriere, jeg kender 

ikke nogen partier, der i al deres levetid har haft succes. Det går op og det går ned.  Og Det 

Radikale Venstre havde enorm succes i sluthalvfemserne, begyndelsen af det nye årtusinde. 

Det var det hotteste. Det var det parti folk flokkedes om. Så fik man nok af det og så skulle 

man finde nogle nye stjerner. Nu har man fundet Villy Søvndal, om frem år er det sikkert en 

hel anden. Det er det ene. Det andet er, altså rent politisk, at Det Radikale Venstre flyttede sig 

meget på nogle af de vigtigste politikområder. Da Marianne Jelved kom i opposition, flyttede 

man sig meget vestligt og meget langt fra det oprindelige udgangspunkt. Man flyttede hen til 
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det der kulturrelativistiske syn på kulturmøderne. Man har indtaget nogle holdninger, der er 

urealistiske. Folk derude kan se, at det er et problem. Altså, tag nu. I sidste uge kom der en 

rapport, der viste at halvdelen af de adspurgte muslimer vil have forbud mod religionskritik. 

Alle partier er skeptiske over for det. Morten Østergaard fra RV siger ”det er ikke noget 

problem”. Folk sidder bare og ryster på hovedet – lever du i en anden verden. Han (Morten 

Østergaard [red.]) følger faktisk bare partilinjen 
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