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Abstract 

This thesis addresses the topic of political communication and the notion of state through a case study of the 

Danish EU debate from 1972 - 2018. The thesis investigates the historical construction of the paradoxal EU 

debate. The analysis follows Niklas Luhmann’s systems theory, which indicates that the world and 

everything that appears in it is contingent. In this constructivist perspective society consists of functionally 

differentiated social systems; the political system being one of these. This theory indicates that every 

observation in the world creates blind spots and paradoxes that are unsolvable.  

 

Our analyses show that the way EU is debated in today’s society is not naturally given, it is on the other hand 

a result of the historical conditions that link EU to an economic semantics that constantly gets disturbed by 

political observations of lost independency. Our analyses show furthermore that the communication of EU 

has gone from being a simple narrative about an economic association to be a complex narrative about a 

political union. We conclude that the current communication is a continuity of the management of a 

sovereignty paradox. The Brexit negotiations are not terminated yet, the outcome may pose a semantic shift 

that will change the way EU is debated in Denmark - and the rest of the European countries.  

 

The contribution of this thesis is twofold; we show that the EU debate is contingent, and the current crisis 

management is not as obvious as the media and politicians give an impression of. Furthermore, we 

problematize the notion of the state as defining the political communication, as more political areas are 

constructed as boundless. This poses new expectations for the ambition of political management and creates 

new communicative challenges as current political communication increasingly addresses the attempts to 

detach certain competences from the national states.  
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Kapitel 1: Præsentation af afhandlingen  

1.1 Indledning 

“Aldrig før har en diskussion været så hektisk, så brændende, så engageret og så hadefuld, som debatten om, 

hvorvidt vi skulle være medlem af et udvidet fællesmarked eller ej. Aldrig før har så mange været engageret i 

et propagandaarbejde til den ene eller anden side. Aldrig før har et spørgsmål splittet så mange som dette. 

Mandag den 2. oktober åndede de fleste af os lettet op. Hvad enten vi var enige i afgørelsen eller ej, så var 

det overstået. Ræset. Næsten to millioner havde sagt ja til dansk medlemskab af EF. Godt en million havde 

sagt nej” (Aktuelt 1973: 1 januar). 

 

Ovenstående citat er fremsagt af en dansk politiker i forbindelse med afslutningen på folkeafstemningen om 

EU-medlemskabet i 1972. Citatet giver indblik i, at den danske debat om EU allerede fra start af blev anset 

som både hektisk, engageret, hadefuld, modstridende, og var med til at splitte de danske politikere i en for 

eller imod side. Kommunikationen i 1972 centrerede sig om, hvorvidt EF var et samarbejde, der kunne styre 

Danmark i en retning, som det ikke ville styres imod, eller et samarbejde, som Danmark kunne være 

medstyrende i, og som lille land opnå større rigdom og indflydelse i europæisk sammenhæng. Debatten 

havde nået sit højdepunkt efter afstemningen, hvor de fleste, ifølge citatet, åndede lettet op og forventede at 

ræset derfor var overstået. Når man følger den aktuelle danske EU-debat i medierne, får man en fornemmelse 

af, at EU befinder sig i et konstitutivt øjeblik, hvor det er dets overlevelse, der sættes på spil. Det 

overordnede spørgsmål, der i forskellige lande debatteres på kryds og tværs er netop, om EU bryder sammen 

eller om samarbejdet vil fortsætte. På nuværende tidspunkt er det interessant at følge debatten for at få blik 

for hvilke forventninger, der skabes til EU, samt hvordan EU på forskellige måder italesættes. Rygterne og 

forståelsen af EU’s mulige kollaps synes at være overdrevne. Denne afhandling vil derfor vise, hvordan den 

aktuelle debat om EU stadig bærer præg af de samme paradokser som dengang Danmark meldte sig ind, 

selvom formerne i dag kommunikeres på en ny måde. Det synes således, at ræset endnu ikke er overstået, da 

det danske EU-medlemskab stadig deler vandene den dag i dag. Spørgsmålet, der således rejser sig i nyere 

tid er, hvordan det kan være, at EU konstant forbliver et aktuelt emne i det danske samfund, især med 

henblik på de seneste begivenheder som Brexit. For/imod debatten synes at være genoplevet blandt 

politikerne. Det er ikke kun i Danmark, men også rundt omkring i verden, at der netop i øjeblikket er stor 

bevågenhed over EU. Begivenheder som flygtningekrisen, Brexit, Syrien-krig, Trump (der snakker om 

protektionisme og nationalisme), Polen-perspektivet (EU har indledt en sag mod Polen for brud på EU’s 

fælles værdier) samt EU’s problematisering af Ungarns forsøg på at omgå EU-reglerne anses for at have 

indhyllet EU i et skelsættende øjeblik. Det synes, at der en kamp om, hvor kritikken, ansvaret og skylden for 

disse begivenheder skal placeres – er det hos EU eller medlemslandene? Dette spørgsmål forsøger 

politikerne at få afklaring på ved at pege på to forskellige perspektiver, der udtrykker forsøg på at håndtere 

EU’s indlejrede paradokser i Danmarks tilknytning til EU. Disse perspektiver repræsenterer to forskellige 
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iagttagelser af EU; den ene som knytter an til mere national selvbestemmelse og den anden, der knytter an til 

at beskytte EU-projektet og styrke samarbejdet. Der udspiller sig således forsøg på at fiksere forskellige 

meninger om EU og derved forskellige forventninger til samarbejdet. Denne afhandling vil altså give indblik 

i en anden måde at forstå politikernes debat på. Vores bidrag er, at begge disse perspektiver udtrykker forsøg 

på at håndtere de grundlæggende paradokser, der knytter sig til styringsforholdet mellem Danmark og EU. 

Disse paradokser kan ikke løses, kun håndteres, derfor vil politikernes konstruerede løsninger heller ikke 

føre til en egentlig afklaring, og dette spørgsmål vil derfor stadig spøge kommunikationen om EU. Med dette 

for øje bliver afhandlingens primære fokus, hvordan politikerne, siden Danmarks debut i samarbejdet, har 

debatteret og italesat EU som en mulig- eller umulighed, og hvordan dette kommer til udtryk gennem 

 politikernes aktuelle debat om EU? Kan vi i dag , på trods af de seneste begivenheder, se en kontinuitet i den 

måde politikerne har debatteret EU på? 

1.2 Motivation for afhandlingen 

Vi vil med denne afhandling undersøge om den seneste tids debat om EU i virkeligheden er en 

krisehåndtering og om EU virkelig befinder sig i et kritisk øjeblik, hvor det kæmper for sin overlevelse i 

kølvandet på Brexit og de kriser, som politikerne hele tiden kommunikerer om. Denne afhandling adskiller 

sig fra andre, ved at vi anlægger et systemteoretisk perspektiv, der har blik for at både Danmark og EU 

iagttages som gensidigt indlejrede politiske systemer. Vi vil derfor med denne afhandling undersøge, 

hvordan den danske EU-debat historisk set er blevet konstrueret, og hvordan denne i nyere tid bliver 

problematiseret og italesat ud fra et systemteoretisk blik, der indebærer, at Danmark og EU iagttages som 

gensidige indlejrede politiske systemer. Vores undren udspringer af, om der i den aktuelle debat kan 

iagttages en diskontinuitet i den måde, EU har været debatteret på gennem tiden, eller om det er en 

fortsættelse af den semantik, der har været benyttet siden medlemskabet. Når EU iagttages gennem et 

systemteoretisk blik, dukker der en række paradokser frem, som gør EU til en meget kompleks størrelse, der 

rummer mange forskellige forestillinger af hvad EU er, og dermed hvilke forventninger, der er til den 

funktion og den rolle, som EU skal spille. Ikke nok med, at EU i sig selv er en kompleks størrelse, så er 

kommunikationen om EU som følge af dette også kompleks at gøre sig klog på, da der i kommunikationen 

synes at være to lejre (modstanderne og tilhængerne) som sætter EU i spil på hver deres måde ud fra hver 

deres forståelse af EU og især arbejdsfordelingen mellem Danmark som nationalstat og EU som en særlig 

form for samarbejde. Systemteorien kan bruges til at belyse de sondringer, som politikerne knytter an til i 

deres iagttagelse af EU som enten et problem eller en løsning, og dermed konstruerer en bestemt semantik 

om EU. Vores erkendelsesinteresse er med udgangspunkt i dette at afselvfølgeliggøre EU-debatten og vise, 

at den er historisk forankret i en særlig form for kommunikation med udgangspunkt i hvilken betydning 

politikernes grundiagttagelser af EU har for opdelingen i tilhængere og modstandere - vi er således 

interesseret i at vise at hverken opdelingen eller EU’s karakter er en selvfølge, der bare ‘findes derude’. 

Systemteorien bruges til at belyse mulighedsbetingelserne for den politiske italesættelse af EU; altså hvad er 
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det for nogle begreber og sondringer som politikerne knytter an til i forsøget på at konstruere mening om EU, 

og hvad knytter de modsatrettede forventninger samarbejdet til? Systemteorien har også til opgave at 

synliggøre de paradokser i den måde EU-samarbejdet iagttages på, og hvordan politikerne forsøger at 

håndtere disse ved at introducere og forskyde kommunikationen til at forme sig over nye sondringer og nye 

måde at debattere EU på. Formålet med denne afhandling er derfor at problematisere grundlaget for, hvordan 

den danske EU-debat er blevet til historisk og om den aktuelle italesættelse af EU bryder med den måde, EU 

er blevet italesat på gennem tiden. Systemteorien giver os mulighed for at iagttage, hvordan EU tilskrives en 

politisk oprindelse, dvs. det er en selvbeskrivelse som det politiske system selv har konstrueret, derfor er 

italesættelsen af EU ikke en selvfølge, men resultatet af en særlig kommunikation, der altid har mulighed for 

at italesættes på en anden måde. Afhandlingen har derfor en ambition om at afselvfølgeliggøre politikernes 

konstruktion af EU, forventningerne til samarbejdet og kampen om fikseringen af fortællingen om EU, der 

vil bidrage med en nuanceret forståelse af, hvad der er på spil i kommunikationen om EU anno 2018. 

1.3 Problemformulering 

Hvad der i særlig grad er interessefeltet og motivationen for denne afhandling er at undersøge iagttagelsen af 

statsbegrebet med udgangspunkt i politikernes iagttagelser af EF/EU i periode 1972 - 2018. Systemteorien 

har et generaliseringspotentiale, der giver os blik for, hvordan forestillingen om national suverænitet er 

dannet og hvordan den sættes på spil i EU-sammenhæng. Ydermere hvilken funktion paradokser har for den 

politiske kommunikation, og hvordan statsbegrebet kan problematiseres. Dette interesseområde leder til 

følgende problemformulering: 

 

Problemformuleringen sigter altså mod en undersøgelse af følgende to overordnede forhold:  

1) statsforståelsen med udgangspunkt i forestillingen om national suverænitet og 2) hvordan EU sættes på 

spil i debatten.  

For at besvare problemformuleringen vil vi arbejde ud fra to arbejdsspørgsmål, hvor afhandlingens  analyser 

bliver struktureret i to hoveddele. Afhandlingen vil trække på den tyske sociolog Niklas Luhmanns 

systemteori, hvor det grundlæggende er, at kommunikation kommunikerer om kommunikation. I første del 

laves en semantisk analyse, hvor det overordnede formål er at afdække de historiske betingelser for 

konstruktion af den danske debat om EU. Analysen er med til at kortlægge, hvordan semantikkerne er blevet 

til over tid og i dag står til rådighed som et begrebsreservoir for kommunikationssystemerne. Dette munder 

ud i det første arbejdsspørgsmål: 

Hvordan problematiseres statsbegrebet i den politiske kommunikation med udgangspunkt i 

en analyse af dansk debat om EU-tilknytning i perioden 1972 – 2018?  
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1) Hvilke semantikker og paradokser indlejres i politikernes konstruktion af den danske debat om EU fra 

1972 til 2015? 

 

Med afsæt i første delanalyse, hvor vi vil fremanalysere de historiske fortællinger om EU og lokalisere de 

fundamentale paradokser, vil vi i anden hoveddel udfolde disse paradokser ved at afdække de 

afparadokseringsstrategier, som er til stede i kommunikationen. Vi laver således en formanalyse efterfulgt af 

en diagnosticering af de afparadokseringsstrategier, der emergerer i kommunikationen. Andet 

arbejdsspørgsmål er således følgende:  

  

2) Hvilke afparadokseringsstrategier etableres for at håndtere paradokserne i den aktuelle debat om EU fra 

2016 til 2018? 

 

Afhandlingen er struktureret med udgangspunkt i disse to arbejdsspørgsmål som en trappe, hvor hver 

hoveddel af analyserne bygger på den forudgående analyse. Tilsammen skal de slutteligt indløse 

afhandlingens problemformulering, som illustreret følgende i figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur I 
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1.4 Præsentation af EU 

I dette afsnit vil vi kort præsentere grundlaget for EU-samarbejdet samt dets udvikling. Vi har lavet en 

tidslinje, hvor vi har udvalgt de væsentligste begivenheder .EU-samarbejdet hviler retligt på de traktater, som 

ligger til grund for samarbejdet, som løbende er blevet ændret. Overordnet er EU-samarbejdet udmøntet i et 

omfattende kompleks af EU-regler - det såkaldte "aquis communautarie" (Kelstrup et al. 2012: 19). EU-

samarbejdet er gået fra at være et samarbejde mellem seks lande (Vesttyskland, Frankrig, Nederlandene, 

Luxembourg, Italien og Belgien) til et samarbejde mellem 28 lande – snart 27, når Storbritanniens 

udmeldelse træder i kraft. Tidslinjen begynder derfor med de første seks lande:   
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Kapitel 2: Analysestrategi, teori og empiri  

2.1 Anden ordens iagttagelser som analysestrategi  

I dette afsnit gøres der rede for afhandlingens analysestrategier, samt hvilken videnskabsteoretisk vinkel, der 

tages udgangspunkt i. Ifølge Niels Åkerstrøm Andersen (1999), professor på CBS, er der i det 

samfundsvidenskabelige felt sket en videnskabsteoretisk forskydning fra ontologi, væren, til epistemologi, 

tilblivelse. Ved denne forskydning tegner der sig en ny form for spørgen fra første ordens observationer af 

‘det derude’ til anden ordens observationer af hvilket iagttagelsespunkt, man observerer fra. Den 

epistemologisk orienteret videnskabsteori er pr. definition af anden ordens iagttagelser, hvorved der spørges 

til hvordan og ikke til hvorfor eller hvad spørgsmål (Andersen 1999: 12f). Afhandlingens viden bygger 

således på en epistemologisk forståelse af verden samt de sandheder, der produceres. Afhandlingens 

videnskabsteoretiske udgangspunkt er socialkonstruktivismen, hvor opfattelsen af virkelighed foregår 

gennem tolkninger og forståelser (Hansen 2012: 236). Afhandlingen arbejder ud fra en epistemologisk 

fremgangsmåde, der siges at arbejde med en tom ontologi, hvorved genstanden for afhandlinges anden 

ordens iagttagelse ikke forudsættes på forhånd og udelukker hermed eksistensen af sandhed. Afhandlingen 

bygger på en anden ordens iagttager strategi, hvor vi iagttager iagttagelser som iagttagelser, hvilket betyder 

at afhandlingen ikke tillægger det iagttagede en normativitet  (Kneer et al. 1997: 70). Den viden 

afhandlingen er med til at producere, er dermed baseret på anden ordens iagttagelser, hvor 

analysestrategierne med en epistemologisk fremgangsmåde er med til at konstruere både iagttageren og det 

iagttagede (Andersen 1999: 14). Inden for den epistemologisk orienterede videnskabsteori handler en 

analysestrategi således om at udforme et bestemt blik, der kan få omverdenen til at træde frem som 

bestående af andres iagttagelser (Andersen 1999: 151). Analysestrategien bliver dermed en forskel, vi 

iagttager med og som samtidig er et valg med konsekvenser, og dette valg kan altid træffes anderledes med 

andre konsekvenser for hvilken genstand, der træder frem for iagttageren (Andersen 1999: 14). 

Afhandlingens analytiske design er således med til at konstruere, hvordan genstanden for afhandlingens 

iagttager dukker op. Iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser er nemlig kontingente i forhold til det blik, 

der vælges og ens valg og konklusioner er kontingente. Det er altid muligt at iagttage på anden orden på en 

alternativ måde. Når der træffes et valg, må der således redegøres for valgene og fravalgene (Andersen 1999: 

152). En analysestrategi er altså en strategi for, hvordan man som iagttager konstruerer andres iagttagelser 

som genstand for egne iagttagelser for at gøre det muligt at beskrive, hvorfra de selv beskriver (Andersen 

1999: 14).    

2.1.1 Afhandlingens anden ordens iagttagelse 

I det følgende præsenteres strategien for afhandlingens analytiske design og tilgang. Analyser er resultatet af 

en række afgrænsninger, præmisser, valg og fravalg, der hver især har konsekvenser for, hvad der bliver 

synligt, og herunder hvordan den valgte tilgang systematisk gør sig blind for andre indsigter (Andersen 2003: 

21). I denne afhandling tages der udgangspunkt i, at der ikke er en objektiv verden og dermed ikke et 
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foruddefineret iagttagelsespunkt eller analysegenstand (Andersen 1999: 13). Disse udformer vi selv. 

Afhandlingen tager således afsæt i en grundlæggende analytisk tilgang, der lægger sig fast på et 

erkendelsesprogram om at iagttage iagttagelser som iagttagelser (Andersen 2003: 20).  

Genstanden for denne afhandling er således vores iagttagelser af de danske politikeres iagttagelser af den 

politiske debat om EU. Iagttagelsespunktet bliver således de danske politikeres kommunikation om EU som 

politisk system, dette betyder, at vi iagttager politikernes konstruktion af den politiske EU-debat som den 

måde EU debatteres politisk på i Danmark. Det er politikerne, der iagttager og konstruerer EU-debatten på 

forskellige måder herunder hvilke mulighedsbetingelser, der konstruerer EU-debatten. Vi har udvalgt 

politikernes udtalelser som analysegenstand. Dette gør vores afhandling blind over for andre iagttagelser af 

EU, og vi kan derfor kun konkludere på EU-debatten med udgangspunkt i politikernes iagttagelser. Vores 

erkendelsesinteresse er således kun de danske politikeres udtalelser om EU, hvor den politiske debat om EU 

reduceres til kun at inddrage de politikere, vi har opstillet kriterier for. Dette er et valg af fravalg, som gør en 

forskel for den måde vi iagttager, det iagttagede og konklusionens bidrag. Det er et valg, vi er blevet 

nødsaget til at betragte som en nødvendig afgræsning for afhandlingens analyser. EU-debatten kan 

konstrueres og iagttages ud fra vidt forskellige iagttagelsespunkter. Vores valg af analysestrategisk tilgang 

bidrager dermed til at iagttage EU-debatten på én bestemt måde. Med dette for øje, er vi klar over, at 

afhandlingens analyser ikke er endegyldige sandheder. Det socialkonstruktivistiske og epistemologiske 

erkendelsesprogram gør netop op med tanken om, at der findes én sandhed derude. Afhandlingens 

erkendelsesinteresse og problematikker kan analyseres ud fra mange teoretiske tilgange, som vi i følgende 

afsnit vil gøre rede for.  

2.2 Afhandlingens teoretiske afgrænsning 

Denne afhandling kan kun afdække den måde som de danske politikere iagttager EU-debatten på i kraft af 

den valgte teori og empiri, der netop tillægges afhandlingen. For at besvare afhandlingens 

problemformulering tages der som tidligere skrevet udgangspunkt i Niklas Luhmanns systemteori. 

Systemteorien bygger på en bestemt konstruktivistisk forskelstænkning (Andersen 2000: 73), der åbner op 

for anvendelsen af problem/løsning sondringen, som tillader os at have blik for EU-debatten som en 

konstruktion af opdelingen i tilhængere og modstandere. Valg er kontingente og medfører også et teoretisk 

fravalg. Afhandlingens problemstilling kan derfor også lægge op til andre teoretiske tilgange.  

En anden socialkonstruktivistisk tilgang, vi kunne have anvendt er Michels Foucaults magtteori, hvor vi 

f.eks. kunne analysere, hvordan de danske politikere iagttager magtrelationen mellem EU og Danmark. 

Magtbegrebet hos Foucault bryder med både Luhmann og den klassiske måde at tænke magt på, da 

Foucaults magtforståelse er som ‘conduct of conduct’, hvor afsættet er at styre andres måde at styre sig selv 

på gennem selvstyring (Dean 2006: 45f). Hos Foucault er magt ikke noget, nogle subjekter kan besidde, den 

opstår i relationen mellem indtagelsen af forskellige subjektpositioner, som man kan identificere sig med 
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(Foucault 1982: 781). Modsat Foucault har Luhmann ikke blik for at magt er produktivt og er iboende i alle 

sociale relationer, men derimod forstår han magt som et generaliseret symbolsk medium for det politiske 

kommunikationssystem. Magten kommunikeres gennem magtens kode styrer/styret, hvor der installeres en 

forskel mellem, hvem der styrer og hvem der bliver styret. Styringspotentialet ifølge Luhmann er altså blot 

en kode inden for det politiske system, der er uafhængig af bestemte positioner. En foucauldiansk analyse 

ville give os blik for, hvordan EU er blevet til ud fra historiske elementer, da det er bundet til bl.a. forskellige 

vidensformer som er bestemmende for diskursers formationsregler, dvs. hvordan EU kan komme på tale på 

bestemte tidspunkter f.eks. om EU italesættes som en enhed, der styrer på medlemslandenes selvstyring, eller 

om relationen i virkeligheden er omvendt; om det er medlemslandene der styrer på EU’s selvstyring. Dette 

kunne være grundlaget for en problemformulering med et foucauldiansk blik, hvor vi bl.a. kunne iagttage, 

hvilke styringsteknikker og rationaler der konstrueres i forbindelse med iagttagelsen af Danmarks relation til 

EU. Udgangspunktet for denne afhandling er dog imidlertid ikke, hvordan medlemslandene forsøger at styre 

EU gennem selvstyring eller omvendt, eller undersøge de styringsteknologier, de anvender, men derimod at 

undersøge hvordan EU-debatten bliver problematiseret med udgangspunkt i en politisk forskelstænkning, 

hvor styringspotentialet afgrænses til koden styrer/styret. Luhmanns forskelstænkning og især sondringen 

mellem problem/løsning giver de bedste forudsætninger for at besvare problemformuleringen. Denne forskel 

kunne vi også få blik for ved at anvende Foucault, men bare på en anden måde, hvor vi i højere grad ville få 

blik for magtrelationen og ikke som i Luhmanns teori at få blik for forskelsdannende operationer, der 

indstifter indlejrede paradokser. Med udgangspunkt denne teori kan vi iagttage, hvordan politikerne 

konstruere debatten omkring et suverænitetsparadoks som kommunikationen centrerer sig omkring.  

En tredje teoretisk tilgang der kunne tages i brug er Ernesto Laclaus teori. Ifølge Laclau dukker verden op 

som strukturelle relationer mellem elementer, hvor Laclaus diskursteori er etableret som en politisk 

projektteori. En diskurs defineres som en strukturel helhed af forskelle, der er resultatet af artikulatoriske 

praksisser. Den diskursive kamp om meningsdannelse iagttages politisk, hvor politikbegrebet netop skal 

forstås som en hegemonisk kamp om fiksering af mening. Mening er ifølge Laclau ustabil, og derfor kan 

mening kun delvist fikseres indtil der sker en dislokation, som tvinger til nye re-artikulations forsøg, hvor 

den tomme betegner forsøges fikseret igen (Laclau 2002: 147). Problemområdet ved en Laclau baseret 

tilgang kunne således være en hegemonianalyse med henblik på at analysere, hvordan tomme betegnere som 

EU eller suverænitet forsøges fikseret gennem artikulatoriske processer (Ibid: 83 f). Med Laclaus 

politikbegreb kunne vi netop få blik for at identificere politik alle steder, hvor der udkæmpes en hegemonisk 

kamp om fikseringen af mening om EU. Kampen om at fiksere mening om nodalpunkter som EU eller 

suverænitet, kunne analyseres ud fra de modstridende parter – modstanderne og tilhængerne, som kæmper 

mod hinanden om at sætte dagsordenen for, hvordan disse begreber skal forstås. Analysen kunne have 

undersøgt dislokationer, ækvivalens- og differenskæder omkring de tomme betegnere og 

suverænitetsbegrebet. Med en Laclau-tilgang ville vi derfor kunne fået blik for, hvilken EU-diskurs der 
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aktuelt havde opnået dominans og dermed formået at ekskludere alternative antagonistiske diskurser. Vores 

fokus er dog ikke at have blik for denne kamp og afgøre hvilken EU-diskurs, der har opnået hegemoni, men 

derimod at bidrage med en forståelse af hvilke afpardokseringsstrategier, der er til stede i den aktuelle 

kommunikation. Vi vil således trække på Luhmanns teori og afhandlingens analytiske design baseres på 

systemteorien, hvilket vil blive uddybet i følgende afsnit.  

2.3 Afhandlingens analytiske design 

I dette afsnit vil det analytiske design, der danner rammen for grundstrukturen af afhandlingens analyser 

præsenteres. Analysestrategierne, tilhørende teori og måden hvorpå de anvendes i afhandlingen vil blive 

præsenteret i deres mere udtømmende form i de følgende afsnit.  

 

Afhandlingen er bygget omkring to analyser, der tilsammen besvarer problemformuleringen. Følgende figur 

er inspireret af Andersen (1999) og illustrerer relationen mellem afhandlingens analyser, som er inddelt i to 

hoveddele (Andersen 1999: 146).   

Figur II 

 

Den første hoveddel består af en semantisk analyse, som er en historisk analyse, der bruger historikken til at 

belyse det samtidige begrebsreservoir. Det historiske aspekt anvendes som udgangspunkt for at undersøge, 

hvordan politikernes meningsdannelse og forventninger til EU tidsmæssigt er konstrueret, samt hvordan 

disse er kondenseret og generaliseret i begreber, der gør det muligt at debattere EU, som man gør i dag. 

Afhandlingens semantiske analyse er en analyse, der interesserer sig for, hvad det er for en grundlæggende 

semantik, der i dag udgør mulighedsbetingelserne for den måde, vi kommunikerer politisk om EU. Formålet 

med den semantiske analyse er således at iagttage, hvordan politikerne har konstrueret EU-debatten som en 

bestemt semantik ud fra bestemte ledeforskelle, der er blevet til i et historisk perspektiv. Ifølge Andersens 

læsning af Luhmann er den semantiske analyse udgangspunktet for enhver analysestrategi, der følger 
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systemteoriens præmisser, da kommunikationen pr. definition kun kan iagttages gennem semantikken 

(Andersen 2014: 45). Den semantiske analyse er derfor ikke afhandlingens hovedformål, men 

kerneomdrejningspunkt, der skal gøre det muligt at undersøge den semantik, der over tid er opbygget og i 

dag står til rådighed for de historiske betingelser for paradoksernes tilblivelse og afparadoksering. Andersen 

advokerer for, at den semantiske analyse har en empirisk funderet analysestrategisk funktion i systemteorien, 

idet kvaliteten af de semantiske analyser anses som bestemmende for hvor gode de øvrige analyser kan være, 

idet den semantiske analyse er leddet der bliver afgørende for, hvordan vi ‘læser’ vores empiri. Den 

semantisk analyse kan udpege nye begreber til formanalysen, som illustreret i ovenstående figur.  

 

I anden hoveddel, vil der foretages en formanalyse, der har til formål at udfolde de lokaliserede paradokser 

og se på de nye former som afparadokseringsstrategierne etablerer i den aktuelle debat. Ligeledes ser vi på, 

om der er re-entries. I denne analyse er formålet således at analysere de aktuelle paradokser og strategier for 

afparadoksering. Afslutningsvis vil vi foretage en diagnosticering af hvordan politikerne forsøger at håndtere 

de indbyggede paradokser som de kommunikative former indstifter. Diagnostikken bruges til at udpege de 

aktuelle former og de afledte grundproblemer. Det handler altså om, hvad der sættes på spil i den aktuelle 

debat om EU (Andersen 2008: 35).  

 

2.4 Afhandlingens teoretiske afsæt    

Udgangspunkt for denne afhandling er Niklas Luhmanns systemteori. I de første afsnit vil en overordnet 

forståelse af systemteorien og dens erkendelsespræmisser præsenteres, hvor begreberne iagttagelse, systemer 

og kommunikation vil blive uddybet. Derefter vil vi introducere Luhmanns betragtninger omkring det 

politiske delsystem og dettes betydning for afhandlingens paradoksale udgangspunkt. Sidst i kapitlet vil vi 

teoretisere, hvordan vi bruger den semantiske analyse og formanalysen.  

 

2.5 Niklas Luhmanns systemteori 

Niklas Luhmanns tænkning er i vor tid blevet en af de mest indflydelsesrig inden for en lang række 

videnskaber, ikke kun samfundsvidenskab. Luhmanns teorier åbner for en helt anderledes tænkning om 

samfundet end de klassiske teorier, der alle mere eller mindre refererer tilbage til en aktør, om denne så er i 

form af et subjekt, en handling, en struktur, etc. Det revolutionerende i Luhmanns teorier er, at aktører ikke 

har nogen plads. Det eneste, der eksisterer er kommunikation, der kommunikerer om sig selv ved at knytte 

an til kommunikation (Kneer et al. 1997: 7). Luhmanns bidrag til socialvidenskaben kan derfor siges at være 

et opgør med den klassiske subjekt-objekt diskussion, og videreudviklingen af systemteorien med fokus på 

iagttagelsen som en operation, der grundlæggende gør to ting: den markerer og skelner noget i verden.  

Som udgangspunkt er der ikke nogen vejledning til, hvor man skal starte for at forstå og anvende Luhmanns 

teorier, da han ikke selv har skrevet en introduktion (Kneer et al. 1997: 7). Det står derfor frit for enhver 
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enten at følge en af de skrevne introduktionsbøger (eks. Andersen 1999; Kneer et al. 1997) eller selv at 

vælge et udgangspunkt. Vi har i denne introduktion til Luhmann valgt at starte ved hans tænkning om, 

hvordan ‘verden’ dukker op. Det grundlæggende er her, at det der gør markering og skelnen mulig, gennem 

iagttagelse som en operation, er erkendelsen af, at verden bliver mulig at iagttage, fordi den består af 

uddifferentieret systemer, som muliggør frakoblingen af en fælles verden (Luhmann 1998: 165f). 

Omverdenen er kun mulig, fordi vi kan iagttage den som omverden til et system - uden systemerne ville der 

ikke være en omverden (Ibid: 168). Et væsentligt aspekt ved Luhmanns teorier er, at samfundet forstås som 

bestående af autopoietiske kommunikationssystemer, hvor systemerne skaber og reproducerer sig selv ved at 

referere tilbage til sig selv udelukkende gennem kommunikation (Andersen 1999: 108 & 127). Omvendt kan 

der uden en omverden heller ikke iagttages systemer, da et system kun er et system i forhold til den 

omverden systemet internt konstruerer. De sociale systemer er selvproducerende, og skaber sig selv netop i 

kraft af konstruktionen af sin omverden gennem kommunikative beskrivelser og afgrænsninger af sig selv.  I 

alle sociale systemer er det selve iagttagelsen, der således etablerer en afgrænsning mellem et system og dets 

omverden, hvor systemet iagttager sig selv eller omverdenen gennem selv- eller fremmedrefererende 

beskrivelser (Ibid: 132f). En iagttagelse markerer altså noget i verden inden for rammen af en forskel, og 

indstifter hermed også en forskel mellem selv- og fremmedreference; mellem det, der iagttages som systemet 

selv, og det der udelukkes fra systemet; omverdenen (Ibid: 111). I systemteorien betragtes al kommunikation 

derfor som en operation, der altid installerer en forskel mellem selv- og fremmedreferencen (Ibid: 127), 

mellem hvad systemet er og hvad omverden ikke er, dvs. hvordan et system tilskriver både sig selv og sin 

omverden mening (Ibid: 133). Frakoblingen af omverdenen sker ved, at systemerne er lukket om sig selv, 

dvs. de producerer egne operationer og reproducerer dem og fremsætter derved selv skelnen mellem sig selv 

og dens omverden (Luhmann 1998: 167). Det sociale iagttages dermed som et operativt lukket system af 

tilslutningskommunikationer (Kneer et. al 1997: 128). 

2.5.1 Iagttagelse som en operation  

Iagttagelsesbegrebet, som Luhmann har hentet inspiration til fra matematikeren George Spencer-Brown, er 

baseret på en bestemt form- og forskelstænkning. Iagttagelser skal netop betragtes som en bestemt 

forskelsdannende operation. Luhmann definerer iagttagelse som: “at iagttage er at mærke noget inden for 

rammen af en forskel” (Andersen 1999: 109). En iagttagelse er altså enheden af forskellen indikation/forskel, 

hvor en forskel altid er tosidig. Der etableres således både en inder- og en yderside, hvor indersiden er ”det 

markerede” og ydersiden ”det umarkerede” af en form (Luhmann 1993: 485). Form er således enheden af 

forskellen markerede/umarkerede. Nedenstående figur illustrerer enheden af iagttagelse og form:  
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Figur III 

 

I systemteorien opereres der både med iagttagelser af første orden og iagttagelser af anden orden. Første 

ordens iagttagere iagttager gennem forskellen indikation/forskel. Når noget bliver iagttaget, skabes der 

samtidig en blind plet, som gør, at iagttagelsen ikke kan se, at den ikke kan se, hvad den ikke kan se 

(Luhmann 1994: 28). Anden ordens iagttagelser iagttager iagttagelser som iagttagelser, med den forskel, at 

første ordens iagttagerens blinde plet bliver synligt for anden ordens iagttageren.  

Overordnet spørger Luhmanns systemteori til samfundets og samfundssystemerne blinde pletter og til de 

forskelle, der bestemmer, hvad der kan træde frem i samfundet, og hvordan det træder frem (Ibid). 

 

Et vigtigt begreb i forbindelse med iagttagelsesbegrebet er re-entry (genindtræden), som også er inspireret af 

George Spencer-Brown. Re-entry er betegnelsen for det forhold, at en distinktion bliver genindført på 

indersiden af en iagttagelse . Re-entries er nødvendige for, at kommunikationen kan fortsætte (Luhmann 

1993: 485f). Distinktioner skelner mellem en inderside og en yderside af det iagttagede, dvs. alt det, der ikke 

inkluderes på indersiden bliver enskluderet fra kommunikationen, men ydersidens kommunikation er 

konstituerende for, hvordan indersiden kan forstås og bliver derfor nødt til at genindføre den oprindelige 

distinktion på indersiden.  Der opstår altså et paradoks i kommunikationen, som umiddelbart er uløseligt. 

Ifølge Luhmann må iagttagelser konstant afparadokseres for at kunne fortsætte sine operationer (Tække et. al 

2008: 16ff.). 

 

2.5.2 Kommunikationens betydning i systemteorien 

Luhmann opererer med forskellige systemtyper: biologiske, psykiske og sociale systemer (Tække et al. 2008: 

20). I Luhmanns tænkning er forholdet mellem de psykiske og de sociale systemer af helt afgørende 

betydning (Andersen 1999: 124). De psykiske og sociale systemer iagttages som to adskilte og operativt 

lukkede systemer.  Kommunikation bliver dog hele tiden irriteret i sine egne kommunikationsoperationer af 

bevidsthedssystemer, de sociale- og psykiske systemer er dermed strukturelt koblede (Luhmann 1993: 485). 

Den strukturelle kobling er en forudsætning for kommunikation (Knudsen 2014: 323). Dette betyder, at 

tanker altså ikke kan kommunikere, men kommunikationen kan lade sig irritere af tanker. Det er 

kommunikationen selv der vælger, hvad der skal forstås af det, som det psykiske system producerer (Ibid). 

De psykiske- og sociale systemer har dog det tilfælles, at mening er det medie som både bevidsthed og 

kommunikation opererer med, dvs. de psykiske systemer antager formen tanker, mens de sociale antager 

formen kommunikation, men får begge sin betydning gennem mening. Det sociale består, som tidligere 

beskrevet, ikke af mennesker men af kommunikationer; mennesker forekommer kun som sociale systemers 
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omverden, fordi mennesker er en del af de psykiske systemer. Kommunikationer er altså ikke (som de fleste 

forstår det) et resultat af menneskelig handlen men et produkt af sociale systemer.  

 

Systemteorien arbejder på at finde mønstre og dynamikker i kommunikationen via selektivitet, dvs. de 

sociale systemer består af rekursivt forbundne kommunikative elementer. Rekursivitet henviser til at 

elementerne refererer til og bliver refereret til af andre elementer; kommunikation knytter altså an til 

kommunikation (Knudsen 2014: 320). De sociale systemer består udelukkende af kommunikative elementer 

og intet andet. Kommunikationens funktion er at stabilisere et systems indre, dvs. reducere systemets 

kompleksitet ved at selektere en begrænset mængde information, (systemets omverden indeholder grænseløs 

potentiel information) som kun lukkes ind i systemet, hvis den er kommunikativt meningsfuld. 

Kommunikation kan og skal ikke forstås som et budskab, der bliver sendt fra en afsender til en modtager, da 

psykiske systemer opererer selvreferentielt lukkede og derfor hverken kan afgive eller modtage budskaber 

(Kneer et. al 1997: 84). Luhmann beskriver kommunikation som en tredelt selektionsproces, der binder 

information, meddelelse og forståelse med hinanden, som gør at enhver information er en selektion ud fra en 

horisont af muligheder. Selektionen kan aldrig ske på baggrund af ét enkelt individs handlinger, da 

kommunikationens selektionsproces er betinget af de tre førnævnte elementer, hvilket betyder, at 

selektionerne kun kan ske på baggrund af flere psykiske systemer (Ibid: 85). Når vi iagttager kommunikation 

systemteoretisk undersøger vi altså hvordan kommunikation skaber sig selv. Alt kommunikation er 

meningsdannende. 

 

2.5.3 Kommunikationssystemerne 

Ifølge Luhmann består det moderne samfund af en række differentierede funktionsorienterede 

kommunikationssystemer (Luhmann 1993: 490). Luhmann skelner mellem tre typer af sociale systemer: 

interaktioner, organisationer og samfund (Kneer et. al 1997: 115). Systemerne er der ikke på forhånd, de 

bliver til gennem operationer og fortsætter på grund af et netværk af rekursive operationer. Systemerne 

fungerer på den måde, at de alle har flere end én tilslutningsmulighed og på denne måde opstår 

kompleksiteten i den sociale verden. Kompleksiteten håndteres ved at systemerne selv vælger en mulighed. I 

et forsøg på at håndtere mængden af kompleksitet konstruerer systemet delsystemer inden for sig selv, hvor 

systemet som helhed bliver omverden for de konstruerede delsystemer, der hver især håndterer dele af 

kompleksiteten - dette er dog ikke en nemmere løsning, da hvert delsystem nu har en bredere vifte af mulige 

anknytninter (Ibid: 118). Den mest simple form for samfundsmæssig differentiering som Luhmann 

beskæftiger sig med er den segmentære differentiering, hvor delsystemerne ligner hinanden, hvilket gør, at 

kompleksiteten er lav og anknytningsmulighederne er få, da denne form for samfundsdifferetiering ikke er 

særlig dynamisk, idet den er bundet til personers nærvær og derved konkrete lokaliseringer. Den anden type 

differentiering Luhmann omtaler, er den stratifikatoriske differentiering, hvor delsystemer er forskelligartede 
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og differentieret hierarkisk og enhver tilknytning til mening refererer tilbage til samfundets hierarkiske 

orden. Med denne differentieringstype var delsystemernes afgrænsning de sociale lag. Den form for 

differentiering vi har at gøre med i det moderne samfund er et funktionelt differentieret samfund, hvor 

delsystemernes afgrænsning beror på den funktionen, de har i samfundet f.eks. økonomi, politik, kunst, ret, 

pædagogik, videnskab etc. som har hver deres symbolsk generaliseret medie og kode. Nedenstående figur, 

som er inspireret af Andersens figur (2005: 171), viser nogle af subsystemerne og deres tilhørende medier og 

koder: 

 

 

 

 

 

Figur IV 

Der er ikke en rangordning af systemerne, de eksisterer sideordnede og er afhængige af, at hvert system 

varetager dets egen funktion. Det ‘nye’ som denne differentieringstype har frembragt er bestemte 

iagttagelsesledende grundforskelle, forstået på den måde, at den måde delsystemerne iagttager sig selv og 

deres omverden på er gennem binære koder med to værdier, der deler kommunikationen op i en plus- og 

minusværdi. Den positive værdi forstås som en stræben eller et motiv i kommunikationen, hvorimod den 

negative værdi fungerer som refleksionsværdi; dvs. det ikke stræbeværdige. Dette betyder, at verden kun kan 

forstås gennem disse to værdier og alt, der falder uden for disse værdier udelukkes (Andersen 2005: 172). Et 

system iagttages som en kæde af iagttagelser, der bruger den samme iagttagelsesforskel, som danner en 

distinktion mellem sig selv, systemet, og sin omverden. Hvert system danner således en iagttagelsesmæssig 

grænse og deler derfor verden iagttagelsesmæssigt i et system/omverden for dette system (Tække et. al 2008: 

14). Ifølge systemteorien er det kommunikationen selv, der i enhver operation trækker en grænse mellem 

systemet selv og dens omverden. Det der først og fremmest karakteriserer systemer er, at de er operativt 

lukkede. Et system opretholder egne grænser gennem egne elementer og kan ikke gribe ind i sin omverden. 

Systemets operative lukkethed er dog betinget af systemets åbenhed, hvor systemer kan lade sig irritere af sin 

omverden (Andersen 1999: 127). At systemerne har mulighed for at irritere hinanden skal forstås som, at 

systemerne bliver tvunget til at tage stilling til nye informationer, som bliver behandlet internt i systemerne 

(Luhmann 1996: 265).  

2.5.4 Det politiske system 

Det politiske system er et af de mange subsystemer i det moderne samfund (Luhmann 1990: 165), der er 
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opstået samtidig med den funktionelle differentiering (Andersen et. al 2017: 65). Det politiske delsystem 

lukker sig omkring funktionen at træffe kollektive beslutninger på vegne af samfundet, som systemet selv 

har konstrueret (Luhmann 1990: 167). Det politiske system opererer som udgangspunkt derfor overalt, hvor 

der kommunikeres i det symbolsk generaliserede medie magt, som der kan knyttes an til gennem forskellige 

koder herunder styrer/styret, magtoverlegen/magtunderlegen, regering/opposition, etc., afhængigt af hvordan 

magt tematiseres. Hos Luhmann er magt ikke reduceret pr. automatik til staten, den er alle vegne, hvor der 

kommunikeres i koden styrer/styret (Andersen 2002: 29).  

I systemteorien iagttages staten som det politiske systems selvbeskrivelse (Luhmann 1990: 166). 

Selvbeskrivelsens funktion for et system er at give systemet mulighed for at systemets kan referere sine 

mange operationer tilbage til staten som en samlet enhed (Andersen et al. 2017: 72). Staten fungerer som et 

re-entry i det politiske system, da staten er resultatet af, at det politiske system genindtræder i sig selv, og 

derved kan knytte politisk handling an til staten (Luhmann 1990: 166). Staten er dermed ikke det, der 

afgrænser det politiske system til at være staten, men derimod et semantisk trick, der konstruerer staten som 

en intern skabt forestilling (Andersen et al. 2017: 72). Staten tilskrives en autoritet, der virker på vegne af 

magten (Ibid: 73). Statsbegrebet forudsætter altså politikbegrebet. Politisk kommunikation er noget, der 

eksisterede før staten, det politiske konstrueres derfor som uafhængigt af staten. Det politiske system 

konstruerer selv staten som en nødvendighed for, at det politiske system overhovedet kan fungere og skabe 

en funktion for sig selv (Luhmann 1990: 168). Konstruktionen af statsbegrebet iagttager Luhmann også som 

en differentiering af politik fra andre sociale forhold. For at det politiske system skal kunne være 

selvskabende og selvrefererende skal det have en enhed at referere tilbage til, denne funktion bliver udfyldt 

med konstruktionen af statsbegrebet. (Ibid: 166). Det politiske system har altså selv konstrueret forestillingen 

om ‘staten’ og dens tilknytning til den politiske magt. Staten har overgået en del ændringer siden dets 

konstruktion, i det moderne iagttages staten som retsstaten og afgrænses af den suveræne magt, der definerer 

og afgrænser mulighederne for at kommunikere politisk (Ibid: 169).  

2.6 Afhandlingens præmis: EU’s indbygget suverænitetsparadoks 

Siden EU’s etablering i 1957 har der været forsket meget i EU, og man i forskningslitteraturen har iagttaget 

EU gennem forskellige blikke. Eksempelvis bliver EU iagttaget gennem føderalistiske, neofunktionalistiske 

og intergovernmentalistiske briller. Med et føderalistisk blik bliver EU iagttaget som en organisationsform, 

der bygger på sidestillede, selvstyrende enheder, som er bundet sammen i en fælles og sammenhængende 

ledelse, som i EU-sammenhæng kaldes supranationalisme, hvor enkelte stater kan nedstemmes ved 

kvalificeret flertal (Kelstrup et al. 2012: 185). Ud fra neofunktionalismen iagttages EU med udgangspunkt i 

politisk integration, hvor den grundlæggende iagttagelse er, at der sker en gradvis forøgelse af overførslen af 

national suverænitet til EU, i takt med at nationalstaternes svækkelse (Ibid: 187 ff). Ved at iagttage EU 

gennem intergovernmentalistiske briller er grundtanken, at nationalstaterne er de vigtigste aktører i et 
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internationalt system, der kun samarbejder, når og så længe det tjener deres egne interesser især på områder 

som overlevelse og magt (Ibid: 192). Dette blik iagttager EU ud fra mellemstatslige relationer, hvor fælles 

beslutinger kræver enstemmighed, f.eks. som i FN.  Selvom der allerede eksisterer en masse forskning inden 

for EU bærer denne forskning ikke præg af et systemteoretisk blik, såsom hvordan den suveræne stat er 

blevet til som begreb, dvs. hvordan der knyttes an til suverænitet og staten ved at spørge til de historiske 

tilblivelsesbetingelser. Man kan bl.a. spørge ind til hvordan forestillingen om, hvordan den nationale 

suverænitet er blevet til og hvordan den sættes på spil i EU-sammenhæng. Med en systemteoretisk analyse 

kan man få blik for om der knyttes an til nye begreber i forbindelse med forståelsen af suverænitet og stat og 

dermed nye forståelser af suverænitet og stat. De klassiske perspektiver har ikke på samme måde blik for 

iagttagelsen af EU’s paradokser. Det systemteoretiske perspektiv åbner altså op for en ny erkendelse, der er 

anderledes end dem, der allerede eksisterer på området, dvs. vi kan iagttage noget nyt om EU, der sætter EU 

og national suverænitet på spil på en anderledes måde. Med systemteorien får vi mulighed for at iagttage, at 

EU konstrueres som et paradoks fra dens etablering. Vi kan i forlængelse af dette åbne op for en diskussion 

af EU med fokus på dens historiske kommunikative tilblivelse og de grundparadokser, der opstår i den måde 

EU iagttages på. Vi vil undersøge hvorvidt udfordringerne og paradokserne stadig er de samme, og om der 

dermed er kontinuitet eller diskontinuitet i politikernes konstruktion af EU-debatten.  

Vi vil i denne undersøgelse iagttage EU gennem et nyt perspektiv, der tager udgangspunkt i Niklas 

Luhmanns teori, hvor verdenen dukker meningsfuldt op gennem kommunikationssystemer, der deler verden 

ud fra en forskelstænkning. I systemteorien forstås et politisk system som tidligere skrevet i afsnit 2.9 som et 

funktionssystem, der lukker sig om sig selv omkring funktionen at træffe kollektive beslutninger på vegne af 

samfundet, som systemet selv har konstrueret (Luhmann 1990: 167). Dette forhold illustreres i nedenstående 

figur:  

 

 

 

 

Figur V 

 

For at det politiske system kan virke politisk skal det kunne repræsentere samfundet i samfundet. Ifølge 

Luhmann er det dette forhold, der skaber legitimitet. Dette er dog ikke muligt, da staten netop differentierer 

sig fra samfundet. Det eneste det politiske system kan er at producere selvbeskrivelser af sig selv ved at 

referere til tidligere politiske handlinger. Det politiske systems funktion er at træffe beslutninger på vegne af 

samfundet; denne funktion skaber et paradoks, idet det politiske system ligesom alle de andre subsystemer 

blot er sideløbende systemer og har dermed ikke en forrang for de andre, dvs. det politiske system vil aldrig 
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kunne repræsentere samfundet som helhed på grund af opdelingen i de forskellige funktionssystemer, der 

hver opererer inden for et bestemt område af samfundet (Andersen et al. 2017: 67f). Systemernes operative 

lukkethed udelukker derfor muligheden for at repræsentere samfundet som en helhed ud fra ét af 

funktionssystemerne. Det politiske system er et globalt system, der i princippet findes overalt i verden, hvor 

kommunikationen opererer med dets symbolske generaliserede medie; magt. Med udgangspunkt i dette, er 

det politiske system dermed ikke reduceret eller tilknyttet staten. Staten som det politiske systems enhed er et 

semantisk trick, som ifølge Luhmann er nødvendigt for at det politiske system kan referere til sig selv som 

den autoritære enhed, der er tilknyttet den politiske magt. Det semantiske trick tillader os at iagttage 

selvstændige politiske systemer, hvor styrer/styret kun gælder inden for en bestemt kommunikation, der er 

tilstede inden for statssemantikken.  

 

Systemteoretisk iagttages EU i afhandlingen derfor som et politisk delsystem, der består af nationale 

medlemsstater som alle selv har et indlejret politisk delsystem. EU er i sin grundstruktur en paradoksal 

enhed, da både de suveræne nationale medlemsstater og EU som en overnational enhed iagttages som to 

forskellige indlejrede politiske systemer, der overlapper hinanden. Der installeres således et paradoks i EU’s 

enhed, der handler om overlappende politiske systemer (segmenter), hvor spørgsmålet om, hvornår og 

hvordan der sondres mellem forskellen styrer/styret som konstant er uafklaret, giver dynamikken i den 

politiske kommunikation om EU. Denne sondring illustreres som følgende:  

 

 

 

 

Figur VI 

Figuren illustrerer forholdet mellem del/helhed, hvor EU konstrueres som delen og medlemslandene som 

helheden. Denne sondring genindføres på indersiden af forskellen, da Danmark både er en del af EU men 

også står udenfor som nationalstat, fordi staten ikke ophæves ved at være med i samarbejdet. EU’s 

grundstruktur tematiserer forholdet mellem suveræne nationalstater og en anden form for overnational enhed, 

der indstifter et grundlæggende paradoks. Hvordan kan man have to overlappende suveræniteter? I 

systemteoretiske termer, er der således tale om to indlejrede segmenterede politiske systemer, da EU er et 

politisk system i sin egen ret men består af nationale stater, som i sig selv er segmenterede politiske 

systemer. EU markerer et re-entry af den politiske kode styrer/styret forstået som suverænitet. Suverænitet 

udtrykker i denne sammenhæng magt til at bestemme over sig selv. Hvordan kan EU så forstås med 

udgangspunkt i dette suverænitetsre-entry? Suverænitetsparadokset tematiserer at EU har en magt over sig 
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selv som betyder, at medlemsstaterne ikke har samme magt, da man kun kan være suveræn i forhold til en 

omverden. Hvis EU er en omverden for dansk suverænitet, bliver Danmark både et system og en omverden 

for EU’s suverænitet. Dette markerer re-entriet. Systemteoretisk betragtet er Danmark både inden for og 

uden for EU.  

EU og nationalstaten som politiske systemer er ikke en selvfølge, da det politiske system som tidligere 

skrevet er ét globalt system, men i denne forbindelse reduceres til at være forskellige politiske systemer; et 

for EU og et for hvert medlemsland. Både EU og staten er semantiske tricks, da EU på samme måde staten 

konstrueres som det politiske systems selvbeskrivelse, der giver enheden dens legitimitet. Statsbegrebet i 

denne sammenhæng er altså flertydig og betegner både EU som en selvbeskrivelse af det politiske system, 

men også en selvbeskrivelse af medlemsstaternes selvbeskrivelse. Sondringen styrer/styret bliver på denne 

måde genintroduceret i sig selv og åbner op for en række spændende spørgsmål med udgangspunkt i 

forskellige styringsforhold. Det ene er, at EU styrer både sig selv og medlemslandene, og det andet, at 

medlemslandene ligeledes styrer sig selv og EU; disse betragtes i afhandlingen som de to grundlæggende 

figurer for styringsforholdet mellem Danmark og EU. Dette paradoks skaber en dynamik i den politiske 

kommunikation om EU, som sætter noget bestemt på spil, netop hvordan politikerne forholder sig til de 

paradoksale forhold mellem EU og medlemslandenes suverænitet, og hvordan der i kommunikationen 

konstrueres afparadokseringsstrategier for at gøre EU til en kommunikativ mulighed. EU bliver således 

konstrueret som en suveræn enhed, hvis suverænitet udgøres af suveræne nationalstater. Herved har EU en 

suverænitet, som medlemslandene ikke har, og omvendt har medlemslandene en suverænitet, som EU ikke 

har. Hermed konstrueres medlemsstaternes suverænitet som en integreret del af EU’s suverænitet. En del af 

staternes suverænitet bliver således forskudt til at være en del af EU's suverænitet ved indgåelse af EU’s 

traktater, samtidig med, at EU’s suverænitet også konstrueres som en del af medlemslandenes suverænitet. 

Danmark bliver inkluderet som en del af EU, men konstrueres på samme tid som en selvstændig nationalstat, 

da Danmarks suverænitet netop ikke opløses ved indtrædelsen i EU.  

De beskrevne paradokser udgør grundlaget for denne afhandling. Enhver kommunikativ henvisning vil 

derfor iagttages som en henvisning til de semantiske tricks, da vores iagttagelse er, at enhver kommunikation 

er et forsøg på at håndtere den politiske kommunikations indbyggede paradokser, der opstår på forskellige 

måder.  

Vi har nu præsenteret afhandlingens teoretiske præmis, i det følgende vil vi præsentere de teoretiske 

antagelser om afhandlingens analytiker.  

 

2.7 Den semantiske analyse 

Udgangspunktet for dette afsnit er at beskrive Niklas Luhmanns semantiske analytik. I denne forbindelse vil 

de centrale begreber ledeforskel, iagttagelsespunkt, konditionering, mening, begreb og kondensering 
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indledningsvist blive udfoldet som forståelsesrammen for den semantiske analyse. Efterfølgende vil den 

semantiske tilgang blive præsenteret og bragt i kontekst af denne afhandlings anvendelse.  

Luhmann definerer semantik som “Den samlede mængde af (...) anvendbare former i et samfund - til forskel 

fra den samlede mængde af meningsaktuliserende begivenheder i oplevelser og handling - vil vi kalde et 

samfunds semantik eller dets semantiske apparat; det er dets forråd af til rådighed stående regler til 

meningsforarbejdning” (Kneer et al. 1997: 124).  

Luhmann refererer her til semantikken som de former i et samfund, der står til rådighed for genereringen af 

mening. Semantikkerne i et samfund findes i sproglige former, derfor er formålet med den semantiske 

analyse at forstå begreber som meningskondensater. Begreber får mening gennem parringen med deres 

modbegreber, da det udelukkende er modbegreberne, der sætter restriktioner for, hvordan begreberne kan 

bruges og forstås (Andersen 2005: 163). En semantisk analyse gør det derved muligt at undersøge hvilke 

begreber, der står til rådighed for et bestemt emne ved at iagttage de sondringsoperationer, der er resultatet af 

udvælgelsen af mulige begreber.  

Ifølge Andersen (2014) består den semantiske analyse af tre dele: 1) ledeforskel, 2) iagttagelsespunkt og 3) 

konditionering. En semantisk analyse begynder ved valget af ledeforskellen, da denne betinger hvad der er 

muligt at iagttage og hvordan iagttagelsen kan finde sted samtidig med, at den udelukker alt det, der ikke 

falder inden for denne ledeforskel (Andersen 2014: 43). Iagttagelsespunktet er anden ordens iagttagerens 

systemreference, dvs. hvordan iagttageren iagttager kommunikationen eksempelvis som interaktionssystem, 

organisationssystem eller samfundssystem. Kommunikationen er derfor ikke noget, der træder frem af sig 

selv, selv efter valg af ledeforskel, men er derimod afhængig af, hvilken systemtype iagttageren vælger at 

iagttage (Andersen 1999: 155). Konditionering er forbundet til ledeforskellen, da konditioneringen forstås 

som de betingelser som anden ordens iagttageren vælger for hvilken side af ledeforskellen denne vil markere 

(Ibid: 153).  

De psykiske- og sociale systemer skaber som tidligere skrevet sig selv gennem mening (Andersen 1999: 

120). Mening bliver konstrueret i spændingen mellem aktualitet og potentialitet. Aktualitet er det som er 

centralt for tanken i det psykiske system eller kommunikationen i det sociale system, i forhold til alle andre 

mulige aktualiseringer (potentialiteter). Det vil sige, at mening er omringet af muligheder, og forsvinder, hvis 

det ikke knytter sig til en ny aktualitet, fordi mening kræver konstant reproduktion (Ibid: 121). Mening er 

altså koblet til aktualiseringens øjeblikkelige situation (Ibid: 143). Dermed er mening dynamisk og ændrer 

sig, og en gentagelse af mening - som en re-entry - vil igen arrangere forholdet mellem aktualitet og 

potentialitet. Således er mening ikke fikserbar, men flydende og ustabil hvilket betyder, at aktualitet altid er 

en ustabil størrelse (Ibid: 123). På grund af ustabiliteten må der hele tiden foretages en nyudvælgelse, dvs. en 

ny selektion af aktualitet (Kneer et al.: 79f) 
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Semantikken rummer også begreb, som er en meningsform, hvor den markerede inderside sætter 

restriktioner for ydersiden – eksemplificeret gennem distinktionen mand/kvinde (Andersen 1999: 144). Der 

findes således ingen begreber uden modbegreber. Modbegrebet er med til at afgrænse og definere begrebet 

således, at der skabes en spænding mellem forventningerne til begrebet og modbegrebet, som dermed udgør 

enheden. Hvis man ikke kan iagttage modbegrebet, vil begrebet være et tomt begreb. Et begreb opstår idet 

mening reproduceres nok gange til at blive fikserbart, sådan at det kondenseres ind i et semantikbegreb, som 

kommunikationen igen benytter sig af. Kondensering forstås som en mangfoldighed af meninger, der fanges 

i én form, som igen kan anvendes i kommunikation (Ibid: 143). Begrebet kan således blive tvetydigt og 

flertydigt ved at en kondensering af begrebet består af en mangfoldighed af meninger. 

Den semantiske analyse er altså en historisk analyse, der bruger historikken til at belyse de begreber der står 

til rådighed for kommunikationen. Den semantiske analyse stiller spørgsmål til, hvordan der i 

kommunikationen dannes mening og forventninger, og hvordan kondenseringen og generaliseringen af disse 

begreber er blevet til og tilsammen etablerer et semantisk reservoir for kommunikationssystemerne 

(Andersen 2014: 47).  

2.7.1 Semantikkens tre dimensioner  

Luhmann skelner mellem tre forskellige meningsdimensioner der tilsammen udgør semantikken, som stilles 

rådighed for kommunikationssystemerne. Følgende figur illustrerer de tre meningsdimensioner, deres 

sondring og deres enhed: 

 

 

 

Figur VII 

Den første er sagsdimensionen, som handler om valget af temaer og genstande for kommunikationen og 

bevidstheden, og er en dimension, hvor ting ordnes i relation til hinanden. Temaerne er struktureret efter 

sondringen dette/andet, der markerer bestemte temaer frem for andre (Andersen 1999: 144).  

Tidsdimensionen omhandler, hvordan konstruktionen og begrebsliggørelsen af fortid og fremtid fremtræder i 

kommunikationen. Luhmann anser ikke tiden (fortid, nutid, fremtid) som givne størrelser, men som noget, 

der konstrueres i kommunikationen. Mere specifikt konstrueres nutiden i spændingen mellem fortiden og 

dens erfaringer og fremtiden og dens forventninger. Formen af tidsdimensionen er nutid og sondringen er 

fortid/fremtid (Andersen 1999: 144).  
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Socialdimensionen skelner mellem os og dem og knytter på denne måde an til formen identitet. I 

socialdimensionen skelnes der mellem det, der ikke accepteres som en selv, dvs. der kan ikke eksistere et 

‘os’ uden en afgrænsning fra et ‘dem’, som ekskluderes fra denne inklusion. Et os konstrueres dermed i 

spændingen mellem os og dem. I denne dimension konstrueres sociale identiteter (Andersen 1999: 144).  

De tre dimensioner er med til at opretholde systemernes operative lukkethed og betinget åbenhed, da de er 

med til at afgøre, hvad der udelukkes og hvad, der kan blive til en potentiel anknytning. I systemer, som 

opererer meningsfuldt, sker dette ved at dimensionerne bruges til at konstruere forventningerne om hvad, 

hvornår og af hvem noget kan knytte an til systemet, så systemet kan selektere, hvilke operationer der kan 

eksistere inden for systemet, og hvilke der ikke kan (Kneer et al.  1997: 124).  

2.7.2 Den semantiske analyse i praksis   

Den semantiske analyse i afhandlingen adskiller sig fra Andersens (2003) fortolkning af Luhmanns 

anvendelse af den semantiske analyse, hvor der sættes fokus på begreber og deres modbegreber (Andersen 

2003: 32). I denne afhandling vil vi ikke lave en semantisk analyse på begrebsniveau, men derimod en 

analyse af, hvordan mening og forventninger samles i begreber, der tilsammen konstruerer et meningsfuldt 

semantisk felt for at give indblik i, hvad det er for en overordnet semantik, der over tid er blevet konstitueret 

i kommunikationen. Analysen vil følge sondringen begreb/modbegreb, men formålet med analysen er at få 

blik for de bestemte semantiske felter, der stilles til rådighed for den politiske kommunikation om EU. 

Modbegreberne bruges til at sætte restriktioner for, hvordan semantikkens begreber kan bruges og forstås, 

men det er begrebsreservoirerne der er det væsentlige i analysen, idet reservoirerne er med til at fremstille 

den historiske meningsdannelse af EU-fortællingerne, som er blevet konstrueret gennem tiden. De politiske 

fortællinger vil derfor være i fokus. Hver tidsperiode vil blive opsamlet i en generel fortælling på baggrund 

af de begreber, der fremtræder i en opsamlende tabel, der vil vise det semantiske felt for den pågældende 

tidsperiode. Et af hovedformålene for den semantiske analyse er at lokalisere de paradokser, der træder frem 

i politikernes iagttagelser, og hermed de historiske betingelser for paradoksernes tilblivelse fra 1972-2015. 

Den semantiske analyse interesserer sig altså for, hvad det er for en grundlæggende semantik, der i dag udgør 

mulighedsbetingelserne for at kommunikere politisk om EU. Den semantiske analyses formål er derfor at 

afselvfølgeliggøre og deontologisere den måde EU debatteres på og vise, at det sprog, der står til rådighed 

for EU-debatten ikke er en selvfølge, det er kontingent og kunne være anderledes. Den semantiske analyse 

bruges således til at synliggøre, hvordan de politiske fortællinger om EU er blevet til i et tidsperspektiv dvs. 

synliggøre de historiske betingelser, der gør det muligt at kommunikere om EU på en bestemt måde i 

bestemte perioder.  

Den semantiske analyse er inddelt i tre tidsperioder med tilhørende temaer. Antallet af temaer varierer i hver 

tidsperiode, da tidsperioderne dækker over forskellige begivenheder og forskellige antal år. Vi har således 
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organiseret analysen ud fra bestemte tematikker, som vi bearbejder på tværs af den saglige, den sociale og 

den tidslige dimension, da de tre tilsammen konstruerer en meningsfuld semantik for den pågældende 

tidsperiode. Vi har struktureret analysen i de tre tidsperioder ud fra vores iagttagelse af, hvornår der sker et 

semantisk brud. Vi iagttager et semantisk brud når der knyttes an til EU på en ny måde, hvor der konstrueres 

en ny EU-fortælling. Vi er inspireret af Andersens (2014) forslag til, hvornår der er tale om et semantisk 

brud. Han nævner syv forskellige begrebsforskydninger, hvoraf vi har valgt at have to for øje, nemlig når der 

sker en forskydning i begreberne, der enten giver nyt indhold til et begreb og dets modbegreb og at begreb 

og modbegreb kan være de samme, men at den måde, der knyttes an til disse begreber ud fra 

meningsdimensionerne er forskudt (Andersen 2014: 52). Vi er bevidste om, at opdelingen i de tre 

tidsperioder kunne være anderledes alt efter, hvordan et semantisk brud iagttages. I forlængelse af dette skal 

der tages højde for, at tematikkerne i tidsperioderne heller ikke kan adskilles fuldstændigt fra hinanden, og 

det kan derfor ikke konkluderes, at temaerne ikke går igen i kommunikationen på tværs af perioderne. For at 

skabe en overskuelig struktur, har vi valgt at gøre os følsomme over for overordnet temaer, som 

kommunikationen interesseret sig for ud fra sagsdimensionens sondring dette/andet. At inddele i de tre 

perioder er altså et metodisk valg, vi er nødsaget til at træffe for at reducere den kompleksitet, der er 

forbundet med kommunikation om EU, da der er vidtrækkende tematikker spredt over de mange år og nogle 

af iagttagelserne går igen.  

En anden faktor, der har stor betydning for den måde den semantiske analyse anvendes på er opdelingen i 

tilhængere og modstandere, som er en distinktion vi selv tilskriver politikerne, men som kommunikationen 

også selv tematiserer. Vi har valgt at inddele iagttagelserne ud fra, hvordan kommunikationen forholder sig 

til forholdet mellem Danmark og EU på. De iagttagelser som forholder sig problematisk til EU vil vi 

italesætte som modstandere, og de iagttagelser hvis semantik er bygget op omkring Danmarks nødvendighed 

eller fordele af medlemskabet, disse italesætter vi som tilhængere. Dette er endnu et metodisk valg som er 

truffet i forhold til, hvordan vi læser vores empiri. Denne analysebærende distinktion har vi benyttet os af i 

analysen for netop at skabe en nemmere tilgang til at systematisere måden de forskellige temaer bliver 

iagttaget på. Vi følger således en problem/løsning sondring i den semantiske analyse i form af 

konstruktionen af tilhænger- og modstanderargumenter, der er med til at konstruere EU som enten en løsning 

eller et problem.  

2.7.3 Semantikkens begrænsninger 

Anvendelsen af den semantiske analyse sætter bestemte begrænsninger for afhandlingens vidensproduktion. 

I og med at kommunikation er det fundamentale grundlag for Luhmanns systemteori sætter dette en 

begrænsning for, hvordan vi kan iagttage. De sociale systemer består nemlig af kommunikation og derfor 

ikke af mennesker, kroppe eller ting. I de sociale systemer er det altafgørende, at kommunikationen som 

kommunikation knytter an til kommunikation og intet andet (Knudsen 2014: 320). Grundtanken i 
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systemteorien er således, at alle iagttagelser er bundet til forskelle og ikke subjekter (Andersen 2000: 47). 

Luhmanns antagelse er, at mennesker ikke kan kommunikere, kun kommunikationen kan kommunikere 

(Luhmann 1996: 261). Dette sætter en begrænsning for, hvad vi kan få blik for i analysen. Vi kan kun få blik 

for det kommunikative i form af kommunikation, hvilket vil sige, at vi ikke har blik for subjekterne og deres 

formål med disse udtalelser. I analysen tager vi således ikke højde for hvilke aktører, der har udtalt hvad, og 

gør os derfor blinde for de partipolitiske virkninger og om udtalelserne derfor er sagt i en bestemt kontekst, 

som f.eks. op til et valg. Ved at bruge systemteorien afgrænser vi os derfor kun til at sige noget om den 

politiske kommunikation om EU og gør os blinde for alt det, der falder uden for dette område. Andre 

forskere ville måske være interesseret i de partipolitiske betragtninger, når det nu er politikere vi har at gøre 

med.  

 

Forudsætningen for at kunne lave en semantisk analyse på baggrund af så mange iagttagelser er, at vi bliver 

nødt til at udvælge enkelte iagttagelser og hæve disse op på et generaliseret niveau for at kunne komme frem 

til en generel politisk fortælling, derfor er den semantiske analyse ikke så detaljerig og inkluderer heller ikke 

en gennemgang af alle begivenheder i EU’s forløb. Ydermere medfører vores problem/løsning sondring en 

begrænsning, hvor vi gør os blinde for iagttagelser, der ikke falder inden for denne sondring. Ethvert valg er 

også et fravalg, som har konsekvenser for analysernes og konklusions resultater.  

 

Det at vi har valgt at indsamle empiri fra året 1972 og frem til i dag, i stedet for også at inddrage årene før 

folkeafstemning, har også en betydning for de politiske fortællinger, der konstrueres i debatten. Der kan altså 

have været vigtige iagttagelser om EU før 1972, som vi dermed ikke har fået med, dvs. de tidligste 

iagttagelser af EU, og hvordan EU blev iagttaget før Danmarks tilslutning. Vi har heller ikke mulighed for at 

lave en udtømmende analyse af alle politikeres udtalelser fra 1972 til i dag. Det kan ikke udelukkes, at ved at 

vælge et andet start- og slutpunkt, ville analysen forme sig anderledes.  

 

2.8 Formanalysen 

Luhmann definerer, som tidligere beskrevet, en iagttagelse som en bestemt forskelsdannende operation. 

Denne antagelse er grundlæggende for formanalysen. Ved at iagttage i en forskelsdannende operation, 

iagttager iagttagere noget i verden ved at markere den ene side af en forskel (Luhmann 1993: 485). 

Formanalysen er altså en analyse af de aktuelle kommunikationsbetingelserne for en bestemt forskel, hvor 

analysen forsøger at lokalisere den forskel, der danner rammen for en bestemt iagttagelse (Andersen 1999: 

130). Formanalysens formål er således at beskrive en enheds forskel og dens paradoksale installation og 

udfoldelse, og fremstille disse paradoksers centrale forskelle som f.eks. styrer/styret  (Andersen 2000: 73 f). 

Formanalysen synliggør med andre ord et begrebs enhed, og viser hvordan begrebet bygger på en paradoksal 

distinktion. Formanalysen spørger til hvad der markeres og hvad der ekskluderes (Andersen 1999: 131). 
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Endvidere undersøger formanalysen de grundforskelle som kommunikation opererer igennem, og som lader 

enhver kommunikation inden for formen iagttages på enten formens inder- eller yderside (Andersen 2003: 

30). 

 

Luhmann definerer en form som enheden af en forskel, hvor verden kløves i to, og den forskel, der iagttages 

igennem kaldes netop for en form. Ledelsesforskellen i formanalysen er således: enhed/forskel eller: den 

markerede ide/den umarkerede side (Andersen 1999: 129f). En forskel vil altid installere et paradoks i 

kommunikationen, hvorfor kommunikationen kan betragtes som en stadig udfoldelse af paradokset. Som 

Andersen skriver i Politisk Administration (2000) vil ”kommunikationen lammes, hvis den ´opdager´ det 

paradoks, den er baseret på. Udfoldelsen af paradokset kan derfor ses som en afparadokseringsstrategi, dvs. 

som kommunikationens løbende forsøg på at skjule sin egen paradoksale konstitution” (Andersen 2000: 74). 

Relationen mellem formens inder- og yderside er altid en umulighedsrelation, og derfor er formanalysens 

formål at udpensle kommunikationsformernes specifikke umulighedsbetingelser, som kommunikationen er 

tvunget til at skabe muligheder ud af. Spørgsmålene man overordnede kan stille i en formanalyse er: 1) 

hvilken forskel opereres der inden for, 2) hvilken enhed holder formen sammen og 3) når noget indikeres, 

hvad er så forskellens anden side? (Andersen 2003: 30f).      

Et centralt begreb i formanalysen er re-entry (genindføring), hvor et begreb kan begrebsliggøre sig selv ved 

at genindføres i sig selv. Et re-entry er altså en iagttagelse af en iagttagelse inde i formen iagttagelse, hvor 

både inder- og ydersiden af forskellen træder frem på indersiden af forskellen. Ved re-entry opstår der et 

paradoks i kommunikationen som umiddelbart er uløseligt. Ifølge Luhmann må iagttagelser konstant 

afparadokseres for at kunne fortsætte sine operationer ellers vil kommunikationen lammes (Tække et al. 

2008: 14).    

2.8.1 Formanalysen i praksis   

Formanalysens formål er altså at synliggøre kommunikationens paradokser, når der iagttages på anden orden 

(Andersen 1999: 129). Her har vi ikke fokus på det historiske aspekt som i den semantiske analyse, men i 

stedet på at udfolde de paradokser, vi lokaliserer i den semantiske analyse og undersøger, hvordan 

politikerne håndterer paradokserne i den aktuelle debat af EU. Formanalysen bidrager til at få indblik i, 

hvordan kommunikationen forsøger at afparadoksere det fundamentale suverænitetsparadoks. Det er således 

afparadokseringsstrategier, der er i fokus i denne analyse. Vi vil undersøge hvilke nye forskelle, der 

introduceres i kommunikationen som kommunikationen kan formes over. De nye forskelle har den funktion 

at forskyde paradokser, så systemet ikke opdager de paradokser, det er baseret på, og EU fortsat kan 

iagttages som en mulighed. Vi har i analysen udvalgt tre former, som suverænitetsparadokset forskydes til i 

forsøget på at forme kommunikationen om noget andet end netop suverænitetsparadokset. 
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2.8.2 Formanalysens begrænsninger 

I og med, at alle paradokser refererer tilbage til det fundamentale suverænitetsparadoks, kunne der udledes 

flere og andre former, end de tre vi har udvalgt. Da paradokserne netop udspringer fra det samme 

fundamentale paradoks kan de godt minde om hinanden, men knytter an til forskellige begreber og 

forventninger. Vi har valgt at afgrænse den aktuelle debat fra januar 2016 til januar 2018. Ved at vælge dette 

som start- og slutpunkt er vi bevidste om, at dette påvirker analysens udfald. Begrundelsen for netop at vælge 

dette tidsrum er, at politikerne i 2016 iagttager en række kriser, som har betydning for den måde, der 

kommunikeres om EU på i dag. Afstemningen om Brexit finder også sted i dette tidsrum. Idet 

forhandlingerne stadig er i gang i start 2018, bliver det ikke muligt for os endegyldigt at konkludere, hvordan 

Brexit kommer til at påvirke den politiske EU-debat, men udtalelserne fra denne periode kan stadig bruges til 

en diskussion af de mulige scenarier, Brexit kan medføre. 

 

2.9 Afhandlingens empiriske arkiv og overvejelser 

Der er produceret meget kommunikation om EU gennem tiden. Afhandlingens samlede empiri er sammensat 

i en tabel og udgør 258 sider (empirien er inkluderet som bilag). Der er ikke et samlet arkiv over politikernes 

udtalelser om EF/EU fra 1972 til 2018, derfor har vi selv konstrueret afhandlingens empiriske arkiv ved at 

søge efter politikeres udtalelser i diverse avisartikler i den angivne tidsperiode. Empirien er delt op i to 

arkiver: et for den semantiske analyse og et for formanalysen. Disse er til de fysisk udprintede versioner 

blevet vedlagt som bilag på et USB-stick. Den semantiske analyses empiri indeholder udtalelser fra danske 

politikere fra 1. januar 1972 til 31. december 2015. Empirien for formanalysen starter fra d. 1. januar 2016 til 

d. 23. januar 2018. Dette var vores sidste indsamlingsdag.     

Empirien som ligger til grund for afhandlings analyser er taget ud fra landsdækkende avisartikler fra 

udvalgte omnibusaviser som Politiken, Jyllands-Posten (J.P.), Berlingske Tidende (B.T.) og avisen Aktuelt, 

der var meget fremtrædende i de tidligere år, indtil avisen lukkede ned i 6. april 2001. Vi har søgt i to 

databaser: Mediestream og Infomedia. I både Mediestream og Infomedia har vi begrænset os til kun at søge 

på landsdækkende omnibusaviser, som defineres som aviser, der er for alle og er en avistype, der behandler 

emner, der betragtes som interessante for offentligheden (Gyldendal - Den Store Danske A). På baggrund af 

dette valg har vi udelukket de lokale aviser, der efter en overfladisk gennemlæsning viste sig at være 

centreret omkring lokalpolitik og blot gengivelser af de landsdækkende aviser. Vi har derfor ikke haft 

mulighed for at lave en udtømmende indsamling af alle politikeres udtalelser om EU. 

I Mediestream findes artikler fra alle årstal, mens Infomedia kun har digitaliseret artiklerne fra 1988 og frem, 

og derfor har vi valgt at dele søgningen op mellem de to databaser. Mediestream er en database, der er 

sværere at arbejde med, da aviserne dukker op i avisformat, hvor man selv manuelt skal læse alle sider 

igennem for at finde politikernes udtalelser. Dette har været meget tidskrævende, hvorved vi har valgt kun at 
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bruge mediestream fra 1. januar 1972 frem til 31. december 1988, da vi ikke har adgang til disse år i 

Infomedia. I Mediestream har vi kun haft adgang til avisartiklerne Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og 

Aktuelt og derfor ikke haft adgang til Politiken som i Infomedia. Vi har hellere ikke kunne søge på tværs af 

de landsdækkende aviser på én gang i Mediestream som i Infomedia, men derimod kun én avis ad gangen. 

Vi har selv skulle skifte mellem aviserne for at få en mere nuanceret søgning.  I Mediestream har vi søgt 

efter relevans, som databasen selv rangordner.Vi har benyttet os af databasen Infomedia fra d. 1. januar 1989 

til 24. januar 2018, hvor vi har haft mulighed for at søge efter de landsdækkende aviser som Politiken, 

Jyllands-Posten, Aktuelt og Berlingske Tidende på kryds og tværs. I denne database skulle vi ikke manuelt 

læse alle siderne for at finde citater, da søgeordet blev fremhævet i artiklerne. 

Der har været en grundlæggende udfordring i at indsamle denne type empiri, da journalistikken har ændret 

sig over tid. Vi oplevede, at det i de tidligere år i højere grad var svært at skelne mellem journalisternes 

opsummering, gengivelse, egne holdninger og politikernes faktiske udtalelser. I nyere tid er det imidlertid 

nemmere at identificere politikernes faktiske udtalelser, fordi journalisterne  anvender citationstegn. Vi har 

derfor været meget opmærksomme på kun at medtage udtalelser, som vi har været sikre på er blevet fremsagt 

af politikere.  

I Mediestream søgte vi på søgeordet ”EF”, da dette inkluderede det største udvalg af artikler ved at kigge på 

antal hits, hvor EF blev nævnt. Vi prøvede at søge efter ord som ”Det Europæiske Fællesskab” og 

”Fællesmarkedet” i starten af perioden, det viste sig imidlertid at antallet af avisartiklerne både var 

begrænset, men også at begrebet Fællesmarkedet i stedet for EU knyttede an til bestemte iagttagelser af EF 

som et økonomisk marked. Dette betyder dog ikke, at vi har udeladt den empiri, hvor EF iagttages som et 

økonomisk fællesmarked, det dukkede også op i forbindelse med betegnelsen EF. Vi har derfor afgrænset os 

til at bruge søgeordet ‘EF’. Vi iagttager denne betegnelse som den mest objektive betegnelse. Vi søgte efter 

søgeordet ‘EF’ fra 1972 til 1993 og fra 1993 søgte vi med søgeordet ”EU”, hvor samarbejdet ændrede navn. 

De valgte søgeord har en betydning for, de avisartikler vi er endt med at bruge, derfor kan vi forestille os, at 

vi muligvis har udeladt andre udtalelser, hvor EU bliver italesat ud fra andre betegnelser.  

Vores empiri er således med til at konstruere, hvordan politikernes iagttagelser dukker op. Vores analyser er 

derfor ikke udtømmende analyser, da vi ikke har været igennem alle tilgængelige avisartikler i Danmark, 

hvor politikerne har udtalt sig om EU. Vi har dog sørget for at indsamle så meget empiri som muligt. Vi har 

indsamlet empiri indtil vi observerede, at de samme udtalelser begyndte at dukke op i forskellige aviser, 

derfor mener vi, at vi har indsamlet tilstrækkelig empiri til, at vi kan lave anvendbare analyser. Vi er således 

klar over, at der naturligvis er blevet produceret langt mere materiale, der ikke er blevet medtaget i vores 

empiri. Vores analyser skal læses med den forudsætning, at de indsamlede udtalelser former analyserne på en 

bestemt måde, som derfor kunne være anderledes, hvis det var andet empiri, der lå til grund.   
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Vi har valgt kun at tage udgangspunkt i danske politikeres udtalelser. Vi har opsat følgende kriterier for 

hvem, der kan betragtes som politikere i denne afhandling: politikere der har været eller er medlemmer af 

Folketinget, borgmestre, politikere der tilhører danske partier, men sidder i europæiske institutioner og 

danske kommissionsmedlemmer. Dette betyder, at vi ikke afdækker alle politiske kroge i samfundet, eks. 

ungdomspolitikere.  

Vi har reduceret den politiske debat til kun at inkludere bestemte politikeres udtalelser og dermed fravalgt 

eks. meningsdannere, forskere, almene borgere etc. Vi er klar over, at den politiske debat er til stede alle 

steder i samfundet, men dette er en afgrænsning, som vi har været nødsaget til at træffe for at have et 

fokuseret iagttagelsespunkt samt gøre det nemmere at indsamle empirien. Det er en måde at reducere 

kompleksiteten på i afhandlingen, men vi er bevidste om, at vi reducerer den politiske EU-debat til 

politikernes udtalelser, og udelukker alle andre grupper, som udtaler sig om EU, der ligeså vel bidrager til 

den politiske EU-debat. Vi har en formodning om, at forskere og politikere iagttager EU vidt forskelligt, 

derfor ville analyserne pege i en anden retning. Ligesom det politiske system bruger staten som et semantisk 

trick til at konstruere en funktion for sig selv og noget at referere tilbage til, bruger vi på samme måde 

politikerne som et semantisk trick til at afgrænse den politiske debat om EU i Danmark. Det kunne have 

været interessant at have andre meningsdanneres udtalelser med såsom forskere, jurister, økonomer etc. 

Dette vil vi komme mere ind på i perspektiveringen.  
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Kapitel 3: Den semantiske analyse 

I følgende afsnit foretager vi afhandlingens semantiske analyse. Kort opsummeret er den semantiske analyse 

en historisk analyse, der har til formål at kortlægge de begreber, der knyttes til EU på forskellige historiske 

tidspunkter. I analysen iagttager vi de danske politikeres iagttagelser af EF/EU-samarbejdet. Politikernes 

iagttagelser danner grundlag for den historiske konstruktion af EU-debatten, som den nutidige debat om EU 

trækker på. I kommunikationen tilskrives iagttagelserne en tilhænger- eller modstanderstatus, som vi også 

har valgt at iagttage gennem, da inddelingen både er vigtig for semantikken og vores anvendte 

analysestrategi, der opererer med en problem/løsning forskel.  

Vi har indordnet politikernes iagttagelser i tre tidsperioder, hvor vi til hver periode vil gøre rede for de brud, 

der kan iagttages i det empiriske arkiv ud fra de kriterier, vi har skrevet i afsnit X. Hver tidsperiode vil blive 

opsamlet i en generel fortælling, der konstrueres om EF/EU gennem det begrebsreservoir, der stilles til 

rådighed for kommunikationssystemerne for at udvælge, hvad der skal udelukkes, og hvad der er blevet til en 

potentiel anknytning. Ved at gennemgå de danske politikers udtalelser fra 1972 til 2015 bliver det muligt at 

iagttage, hvordan den semantiske udvikling af begreber og deres betydning er blevet til i deres nuværende 

form. Her stiller vi spørgsmål til, hvordan mulighedsbetingelserne for kommunikationen om EU i dag er 

opstået. Som tidligere skrevet er debatten om EU og den måde EU dukker op på kommunikativt ikke en 

selvfølgelig. Den kommunikation, der præger EU-debatten i dag er ikke en hvilken som helst tilfældig 

opstået kommunikation, men derimod et resultat af en årelang og gradvis ændring af semantikken. I denne 

forbindelse iagttager vi også, hvordan paradokser etableres i den kommunikative italesættelse af EU.  

3.1 Første periode: 1972-1979: Økonomisk politik 

Den første semantiske periode indeholder politikernes udtalelser fra 1972 til start 1979, hvor de 

kommunikative sager om EU overordnet er forankret i en økonomisk kommunikation, der sætter 

medlemskabet på spil ud fra spørgsmålet om, hvad Danmark kan profitere eller miste ved et EF-

medlemskab. Medlemskabet knyttes med udgangspunkt i denne kommunikation til økonomiske virkninger 

af medlemskabet, muligheden for egnsudvikling og betydningen for det nordiske tilhørsforhold.  

Den 2. oktober 1972 var der dansk folkeafstemning om tilslutning til EF, derfor vil de fleste anvendte citater 

i denne tidsperiode være fra 1972, da der blev produceret meget kommunikation lige netop dette år på 

baggrund af afstemningen. Politikerne konstruerer debatten op til valget med udgangspunkt i konsekvenser 

og løsninger ved et dansk medlemskab af EF.  

3.1.1 De økonomiske virkninger af et EF-medlemskab 

Tilhængerne iagttager medlemskabet som en beslutning, der tildeles mening ud fra vurderingen af, om 

medlemskabet kommer til at bidrage til den danske økonomi: 

»I EF har vi større chance for at forøge velfærden«  (Aktuelt 1972: 1. januar). 
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»Det afgørende er, hvilke muligheder, vi får for at fastholde en høj beskæftigelse og udbygge vort sociale 

stade. Det får vi afgjort bedst som medlem af EF« (Aktuelt 1972: 6. september). 

»Vi vil kunne spare skatteyderne for det meste af 1 milliard kroner i tilskud til landbruget. 

Landbrugsfordelen er reel nok. Ulemperne ved at slå landbruget ihjel ligeså. For et råvarefattigt land som 

Danmark er det af stor vigtighed at vi kan hjemtjene valuta også til industrien via landbrugseksport« 

(Aktuelt 1972: 1. januar). 

»Ingen har kunnet bestride, at et nej fra dansk side umiddelbart medfører forringelse af vore økonomiske 

muligheder« (B.T. 1972: 1. januar). 

»Vedrørende en handelsaftale for landbrugsvarer må man være klar over, at Danmark ikke vil kunne komme 

til at deltage i fællesmarkedets landbrugsordninger gennem en handelsaftale, og at vi altså går glip af en 

valutaindtægt på mellem en og tre milliarder kr. årligt, hvis vi ikke bliver medlem af EF. Det er derfor 

temmelig skrappe restriktive økonomiske foranstaltninger, der må gennemføres, hvis man skulle følge den 

foreslåede fremgangsmåde langt skrappere, end det bliver nødvendigt, hvis vi bliver medlem af 

fællesmarkedet« (Aktuelt 1972: 15. maj).  

 

Tilhængerne iagttager de økonomiske virkninger gennem distinktioner som forøge velfærden/formindske 

velfærden, fastholde høj beskæftigelse/miste høj beskæftigelse, udbygge sociale stade/begrænse sociale 

stade, klare aftaler/uklare aftaler, spare skatteyderne/opkræve skatteyderne, 

landbrugsfordele/landbrugsulemper, deltage/gå glip af, valutaindtægt/valutatab og restriktive 

foranstaltninger/adgangsgivende foranstaltninger. Disse distinktioner knytter an til spørgsmålet om, hvordan 

Danmark kan sikre og muligt også forøge de økonomiske og sociale standarder ved at indgå i samarbejdet. 

EF iagttages dermed som et samarbejde, der kan give Danmark økonomisk sikkerhed og gevinst hvad angår 

forøgelsen af den danske velfærd, fastholdelsen af en høj beskæftigelsesrate og udbygningen af de sociale 

forhold. EF iagttages som et markedssamarbejde, der gennem klare aftaler sikrer Danmark stabile 

kursniveauer og en stabil produktion og afsætning. Disse klare aftaler iagttages som løsningen på, hvordan 

Danmark kan undgå at komme i økonomiske problemer som et lille land med en stor udenrigsomsætning. I 

forlængelse af dette, konstrueres der forventninger til, at Danmark vil få svært ved at klare sig selv og sikre 

den økonomiske sikkerhed og vækst uden EF-samarbejdet. Indtrædelsen af EF forventes også at spare 

skatteyderne for milliardtilskuddet til landbruget, hvilket konstruerer forventninger til, at EF ikke kun 

medfører landbrugsfordele, men også muligheden for at Danmark fortsat kan have en gunstig 

landbrugseksport. EF-samarbejdet iagttages som et vigtigt samarbejde der medfører økonomiske 

forringelser, hvis et nej bliver resultatet af folkeafstemningen og Danmark derfor kommer til at få en 

handelsaftale frem for et medlemskab.  
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Tiltrædelsen af EF bliver altså iagttaget som en økonomisk nødvendighed, idet de daværende handelsaftaler 

ikke iagttages som nok til at sikre Danmarks deltagelse i bl.a. fællesmarkedets landbrugsordninger. 

Fællesmarkedet bliver et begreb, der i stor grad benyttes i stedet for Det Europæiske Fællesskab (EF) i 

kommunikationen om tilslutning. Begrebet er med til at konstruere en forventning om, at EF udelukkende 

konstrueres som et økonomisk samarbejde. Det iagttages, at fællesmarkedets ordninger bliver restriktive for 

de lande, der ikke bliver medlemmer og adgangsgivende for dem, der tilslutter sig. Valget om medlemskab 

eller ikke medlemskab bliver således iagttaget gennem graden af adgang der ønskes til Fællesmarkedet. Det 

iagttages som et valutatab at vælge en handelsaftale frem for et medlemskab af EF, da det i 

kommunikationen italesættes, at Danmark skal undgå de restriktive økonomiske foranstaltninger. 

Distinktionerne konstruerer et økonomisk begrebsresevoir, der knytter an til mening gennem økonomiske 

forventninger om priser, omkostninger, profit og tab. EF iagttages i denne sammenhæng altså som en 

økonomisk løsning på en række problemer, som politikerne iagttager bliver sværere at håndtere og løse, hvis 

EF-samarbejdet vælges fra. De forventninger, der overordnet bliver indlejret i semantikken er således en 

forventning om en form for hjælp til selvhjælp, hvor indtrædelsen af EF konstrueres som katalysator for 

økonomisk og social vækst i Danmark.  

Modstandernes argumenter bidrager også til etableringen af den økonomiske kommunikation, dog iagttages 

de økonomisk virkninger af EF som et problem frem for en løsning. Bekymringerne konstrueres ud fra 

iagttagelser af, at indtrædelsen af EF vil medføre en tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft, løntryk, 

forringelse af de danske arbejdsforhold, og at de fordele, som tilhængerne iagttager ikke er så store, som de 

italesætter dem: 

»Det frygtes at tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft sydfra ikke kan forhindres. Videre hævdes at denne 

konkurrence vil skabe løntryk og føre til forringelse af de faglige og lønmæssige forhold i Danmark« 

(Aktuelt 1972: 1. januar).  

 

»Nogle frygter at udenlandsk arbejdskraft vil invadere Danmark, endnu flere frygter at dansk arbejdskraft 

tvinges til at tage arbejde i udlandet« (Aktuelt 1972: 1. januar). 

 

»Industrien vil komme i voldsom konkurrence og mange virksomheder vil gå nedenom og hjem ved 

medlemskab af EF« (Aktuelt 1972: 1. januar). 

»Det hævdes, at de valutaindtægter landbrugets medlemskab af EF vil give, spises op som øgede bidrag til 

EF's landbrugsfond« (Aktuelt 1972: 1. januar).  
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Der knyttes an til medlemskabet som en økonomisk udfordring, da der er forventninger til, at konkurrencen i 

EF og en åbning af det danske arbejdsmarked vil skabe løntryk og føre til forringelse af de sociale forhold på 

arbejdsmarkedet i Danmark. Distinktionerne modstanderne iagttager igennem er: udenlandsk 

arbejdskraft/dansk arbejdskraft, forringelse af danske arbejdsforhold/forbedring af danske arbejdsforhold, 

voldsom konkurrence/sparsom konkurrence og øgede bidrag til EF/formindsket bidrag til EF. Den sociale 

dimension kommer i spil, da modstanderne iagttager, at det danske marked vil blive overstrømmet af 

udenlandsk arbejdskraft fra de sydlige lande. Udenlandsk arbejdskraft konstrueres som noget andet end 

dansk arbejdskraft, der skaber frygt og ikke kan forhindres. Modstanderne konstruerer gennem iagttagelser 

som disse EF som et samarbejde, hvor de andre landes (især de sydlige landes) arbejdskraft ikke er 

velkommen i Danmark, da det forventes, at de danske arbejdsforhold vil forringes på grund af den 

voldsomme konkurrence, denne udenlandsk arbejdskraft vil medføre. Ydermere iagttages det, at den danske 

arbejdskraft vil blive tvunget til at flytte til udlandet og danskerne derfor må splittes for at der kan være plads 

til udenlandske arbejdere. Der bliver indlejret en forventning om, at det danske arbejdsmarked ikke kan 

rumme både de nye medarbejdere og de nuværende danske, så konsekvensen af at kunne være med i EF 

bliver en eksklusion af nogle af de danske arbejdere. 

Der konstrueres ligeledes bekymringer for, at de danske virksomheder ikke vil kunne klare de 

konkurrenceforhold som EF vil medføre. Den sikkerhed som tilhængerne konstruerer som resultat af EF 

iagttages omvendt af modstanderne som frygt og en forringelse af de danske forhold. Den danske industri 

konstrueres herved som værende i fare frem for at være i sikkerhed ved indtrædelsen af EF. De 

landbrugsfordele som tilhængerne italesætter iagttages fra dette perspektiv som overvurderet, da 

modstanderne italesætter, at det øgede bidrag til EFs landbrugsfond vil udligne de eventuelle 

landbrugsfordele, som Danmark får ved at være medlem af EF. Danmarks fremtid hvis folkeafstemningen 

ender med et ja konstrueres som en fremtid, hvor de danske virksomheder ikke vil trives, de danske 

arbejdsforhold vil forringes og de omtalte landbrugsfordele vil ikke komme til at betyde økonomisk 

fremgang, da det forventes, at bidraget til EF vil opveje disse, og der derfor i realiteten ikke vil være tale om 

nogle fordele.  

I kommunikationen konstrueres der en forestilling om, at de økonomiske synspunkter kommer til at være 

afgørende for Danmarks holdning til EF i stedet for de politiske overvejelser, som iagttages som to 

forskellige perspektiver og to forskellige måder at knytte an til EU på: 

»Økonomiske synspunkter må være afgørende for Danmarks holdning til EF. De politiske synspunkter er 

afgørende, men jeg misunder Sveriges styrke. Hvis vi var lige så stærke økonomisk og industrielt ville vi 

måske tænke os om en gang til« (J.P. 1972: 18. april).  
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»Tilhængerne har omvendt særlig sans for sagens økonomiske sider, som, hvor ugennemsigtige de end er, 

dog spiller en væsentlig rolle. Men stadig: man savner fra det hold en understregning af at det er et dybt 

forpligtende europæisk fællesskab, Danmark eventuelt træder ind i (...)« (J.P. 1972: 18. februar). 

 

»Endelig skal man undgå at forvirre befolkningen. EF er noget med økonomi. På samme måde som Palle 

Lauring har sin drøm om Danmark, født af hans viden om vor fortid og nutid, er fællesmarkedet imidlertid 

også og for nogle navnlig en drøm om, at europæisk politik i de kommende århundreder kan bringes til at 

følge andre udviklingslinjer end dem, der begyndte i det feudale Europa og desværre fortsatte efter den 

franske revolution« (J.P. 1972: 18februar).  

 

Der konstrueres en kritik fra modstandernes side af, at EF sælges som et økonomisk samarbejde af 

tilhængerne. Modstanderne iagttager derimod EF som et politisk, forpligtende europæisk fællesskab, der for 

nogle er en drøm om en europæisk politik, der forsøges sporet i retningen af andre udviklingslinjer. Det der 

er på spil i denne sammenhæng, er konstruktionen af EFs karakter, dvs. om EF konstrueres som et 

økonomisk eller et politisk samarbejde. Der installeres i kommunikationen to modsatrettede definitioner af 

EF og forventninger til hvad EF betyder for Danmark installerer et paradoks, da økonomi og politik iagttages 

som to adskilte størrelser i kommunikationen, der ikke begge kan rummes inden for den danske stat og 

dennes holdning til EF-samarbejdet. Modstanderne iagttager, at EF ikke blot handler om økonomi, der 

konstrueres forventninger til, at EF også knyttes an til spørgsmål om de virkninger, der omhandler de 

politiske områder. De konstruerer en forståelse af, at medlemskabet ikke udelukkende skal iagttages som et 

økonomisk valg, men også tage stilling til de politiske anliggender, som vil blive påvirket af tilslutningen. 

Den økonomiske kommunikation bliver irriteret af politiske iagttagelser, der problematiserer valget som et 

udelukkende økonomisk anliggende. Den politiske kommunikation intervenerer og forsøger at reducere 

kommunikationen til en semantik om valget mellem at tiltræde fællesskabet og få gavn af de økonomiske 

gevinster og risikere at miste dansk selvstændighed, eller stå uden for fællesmarkedet og risikere økonomisk 

tilbagegang men fastholde dansk selvstændighed. De politiske overvejelser centrerer sig om Danmarks 

mulighed for både økonomisk og politisk egnsudvikling ved en eventuel indtrædelse af EF. Modstanderne og 

tilhængerne har vidt forskellige iagttagelser af, om den danske egnsudvikling fortsat kan være en mulighed. 

Dette kommunikative tema vil derfor blive udfoldet i næste afsnit. 

 

3.1.2 Danmarks mulighed for egnsudvikling 

Den anden gennemgående sag i kommunikationen om EU i denne tidsperiode centrerer sig om, hvad 

indtrædelsen af EF kommer til at betyde for den danske samfundsudvikling, om denne vil kunne fortsætte 

sideløbende med medlemskabet af EF, eller om EF iagttages som så stor en omvæltning for det danske 

samfund, at de danske love og samfundssyn må laves om for at kunne harmonere med EF’s.  
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Modstanderne iagttager, at indtrædelsen af EF vil medføre lovændringer, da Danmark bliver nødt til at 

tilpasse dets lovgivning til EF’s gældende regler og bestemmelser: 

»Der findes næppe mange i dette land, der betvivler, at en tilslutning til EF vil have væsentlige positive 

erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske virkninger. Over for dette rejser der sig helt naturligt 

spørgsmålet om bevarelsen af vor selvstændighed, vor fordelingspolitik, vor demokratiseringsproces mv. 

som et stilfærdigt svar på de fra enkelte sider skrækkampagnelignende vurderinger af disse risici beder jeg 

alle om at interessere sig for arten og indholdet af de lovændringer, der som følge af den eventuelle 

fællesmarkedstilslutning netop nu er fremlagt for folketinget« (J.P. 1972: 21. februar). 

 

»Hvis Danmark bliver medlem af fællesmarkedet på trods af de netop afsluttede forhandlinger og 

underskrivningen af traktaten i januar afhænger det stadig af folkeafstemningen bliver det nødvendigt at 

gennemføre en meget lang række lovændringer for at tilpasse vor lovgivning til fællesmarkedets regler og 

bestemmelser på den ene side. På den anden side skal vi have en række love, der forhindrer, at dansk 

medlemskab af fællesmarkedet får konsekvenser, der skader danske samfundsinteresser« (Aktuelt 1972: 1. 

januar). 

 

»I virkeligheden en nødvendig foranstaltning, hvis der skal udbygges en økonomisk union, som det rent 

faktisk allerede nu er vedtaget. Heroverfor vil Danmark få ganske særlige problemer. Vi kan med stor 

sikkerhed regne med særdeles faste henstillinger om at begrænse stigningstakten på sociale og 

undervisningsmæssige konti, eller i værste fald direkte at nedskære disse udgifter for at bringe vort lokale 

budget i en for fællesskabet brugbar balance. Og EF vil have udmærkede muligheder for at straffe os, hvis vi 

ikke følger henstillinger eller pålæg« (B.T. 1972: 8. maj). 

 

Det der sættes på spil i kommunikationen er spørgsmålet om, hvor meget Danmark skal ændre for at 

harmonere med EF og blive en integreret del af samarbejdet. Modstanderne iagttager gennem distinktioner 

som bevarelsen af dansk politik og proces/ændring af dansk politik og proces, risici/sikkerhed, tilpasse sig 

EF/ikke tilpasse sig EF, forhindre skade af danske interesser/skade danske interesser, nedskære 

udgifter/forøge udgifter og blive straffet/blive belønnet. Den paradoksale kommunikation om adskillelsen af 

politik og økonomi gøres aktuel igen, idet de erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske virkninger af  

EF italesættes som forhold, der er anderledes og adskiller sig fra de politiske virkninger, som om det er to 

forskellige sager, der skal debatteres særskilt. Modstanderne iagttager Danmarks lovgivning og 

samfundsudvikling som anderledes sammenlignet med EF’s. Især fordelingspolitikken italesættes som et 

område, hvor Danmark vil være nødsaget til at foretage ændringer for, at Danmarks budget kan harmonere 

med EF’s forventninger til budgettet, det forventes at det især kommer til at gå ud over udgifterne til social- 
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og uddannelsesområdet. Der konstrueres en forståelse af, at hvis disse ændringer ikke implementeres, og 

Danmark indgår i samarbejdet uden at foretage ændringer, forventes det, at Danmark vil blive straffet for at 

overtræde EFs bestemmelser. Ved at iagttage gennem disse distinktioner gøres spørgsmålet om dansk 

egnsudvikling til et spørgsmål om Danmark må beholde dets gældende love og regler eller om disse skal 

ændres. Dansk lovgivning tildeles mening gennem den sociale dimension ved at modstanderne iagttager 

dansk lovgivning og politik som noget særskilt, der ikke umiddelbart kan fastholde den stand og udvikling, 

det har haft hidtil, da EF iagttages som noget fremmed, der som udgangspunkt ikke harmonerer med det 

danske. EF-samarbejdet konstrueres derfor som et samarbejde, der kræver en masse lovmæssige og politiske 

ændringer, hvis udfaldet af folkeafstemningen bliver et ja. Der konstrueres forventninger til, at EF vil 

fungere som den øverste myndighed, der får mulighed for at straffe Danmark, hvis det ikke følger trop. 

Fremtiden konstrueres dermed som en fremtid, hvor danskpræget samfundsudvikling ikke vil være en 

mulighed, hvis folket vælger EF og den økonomiske vækst. Iagttagelsen er her, at EF-medlemskabet ikke 

kan rumme både økonomisk vækst og national selvstændighed, det bliver opsat som en enten-eller semantik. 

 

Tilhængerne derimod iagttager, at Danmarks mulighed for selvstændig samfundsudvikling vil forblive 

uændret ved indtrædelsen af EF, da EF ikke har nogen bestemmelser, der disharmonerer med Danmarks 

mulighed for at opretholde og fremme det danske samfundssyn og den danske lovgivning: 

 

»Det er fastslået, at den danske egnsudviklingslov harmonerer med EF's bestemmelser. Nationalt må vi drive 

al den egnsudvikling vi lyster. Blot vi stiller danske og udenlandske virksomheder lige« (Aktuelt 1972: 1. 

januar).  

 

»Der sker ikke vort danske samfundssyn nogen overlast ved at være med i et udvidet EF. Kan det ikke 

overleve, skyldes det kun vor egen sløvhed, og så ville det alligevel dø på sottesengen af kraftesløshed« (B.T. 

1972: 2. januar).  

 

»Vore muligheder for selvstændig videreførelse af samfundsudviklingen vil bestå stort set uændret, selv om 

vi kommer i EF« (Aktuelt 1972: 20 februar).  

 

»Efter nøgtern gennemgang af de lovforslag, som netop nu er lagt frem i folketinget vil overbevise alle om, 

at der helt overvejende er tale om meget små og meget formelle og meget tekniske ændringer. De fremlagte 

forslag bekræfter for mig det synspunkt, at Danmark også efter sin indtræden i EF, opretholder sin 

lovgivning stort set uændret, således at vi bevarer både tradition og praksis for vor selvstændige 

videreførelse af samfundsudviklingen« (Aktuelt 1972: 20 februar). 
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Tilhængerne iagttager ikke de forventede lovgivningsændringer som et problem og en hindring af dansk 

egnsudvikling, da de eventuelle ændringer som vil forekomme vil være små og af en formel og teknisk 

karakter, som det forventes ikke kommer til at påvirke Danmarks mulighed for at opretholde den gældende 

lovgivning. Distinktionerne der bliver brugt til at italesætte denne sag er: egnsudviklingslov 

harmonerer/egnsudviklingslov disharmonerer, ikke lide overlast/lide overlast, selvstændig 

samfundsudvikling/afhængig samfundsudvikling, formelle ændringer/uformelle ændringer og uændret 

lovgivning/ændret lovgivning. Tilhængerne iagttager, i modsætning til modstanderne, ikke en stor lovmæssig 

forskel mellem Danmark og EFs bestemmelser, da EF iagttages som et samarbejde, der har bestemmelser, 

der er forenelige med Danmarks. Endvidere iagttages det, at hvis Danmark ikke kan være med i og integreres 

i et samarbejde som EF, vil samfundet gå til grunde på baggrund af sløvhed og kraftesløshed. Der er således 

en forventning til, at hvis Danmark ikke lykkes med at blive en del af EF-samarbejdet, har det ikke særlige 

gode kår for at overleve. EF-samarbejdet konstrueres som et fællesskab, der ikke intervenerer i Danmarks 

mulighed for at forfølge og udvikle den danske samfundstype. Der konstrueres forventninger til, at Danmark 

kan bevare både den gældende tradition og praksis for en selvstændig videreførelse af samfundsudviklingen.  

 

3.1.3 Nordisk tilhørsforhold 

I forbindelse med EF-medlemskabet interesserer kommunikationen sig for det sociale aspekt og identitet. 

Kommunikationen centrerer sig omkring spørgsmålet om, hvad det kommer til at betyde for den nordiske 

identitet, hvis Danmark bliver medlem af EF, mens Norge og Sverige står udenfor. Der iagttages således 

gennem en kommunikativ distinktion mellem Danmark, Norge og Sverige som tilsammen konstrueres som 

et nordisk fællesskab og EF som et andet slags samarbejde og tilhørsforhold. Forholdet til Norden 

konstrueres forskelligt af modstanderne og tilhængerne som hver især har en forståelse af, om EF-

samarbejdet kommer til at skade eller gavne Danmarks forhold til de nordiske lande.  

Modstanderne iagttager fortsættelsen af et nordisk samarbejde sideløbende med EF som en umulighed, da EF 

iagttages som det kommende toneangivende samarbejde på de fleste områder: 

»EF-medlemskab vil umuliggøre en fortsættelse og udbygning af det fælles nordiske arbejdsmarked, samt 

den nordiske socialkonvention« (Aktuelt 1972: 1 januar).   

 

»Dansk og norsk medlemskab af EF vil splitte Norden handelspolitisk og f.eks. medføre en toldmur ned 

gennem Øresund« (Aktuelt 1972: 1. januar). 

 

»Ja til EF er nej til Norden. Naturligvis ikke en total opsigelse af huldskab, troskab og kulturaftaler. Men 

begyndelse på en udvikling, hvor konkret nordisk samarbejde bliver stadig sværere at organisere, fordi 
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Danmarks forhold til EF bliver overordnet i alle økonomiske spørgsmål, og hermed givet også i en lang 

række andre af de politiske facetter« (B.T.1972: 8 maj). 

 

Modstandernes iagttagelse er, at et ja til EU vil medføre et nej til Norden, dvs. der konstrueres forventninger 

til, at Danmark sættes i en situation, hvor valget af det ene samarbejde medfører en delvis udmeldelse af det 

andet. Denne enten-eller semantik konstrueres gennem distinktionerne umulig fortsættelse/mulig 

fortsættelse, splitte Norden/fastholde Norden, total opsigelse/delvis opsigelse og overordnet 

samarbejde/underordnet samarbejde. EF konstrueres som et samarbejde, der umuliggør og kommer til at stå i 

vejen for en fortsættelse og udbygning af Danmarks samarbejde med Norden, da der er forventninger til, at 

EF-samarbejdet kommer til at splitte de nordiske lande handelspolitisk gennem en toldmur, der vil adskille 

Danmark og Sverige. Det nordiske handelssamarbejde iagttages som vanskeligere, da de nordiske lande nu 

splittes i forhold til EF-medlemskabet. Det iagttages dog, at det tættere samarbejde med de europæiske lande 

ikke vil medføre en total opsigelse af det nordiske samarbejde hvad angår troskab og kulturaftaler, dvs. 

splittelsen konstrueres som havende en økonomisk karakter og kommer til først og fremmest at påvirke 

handelsaftalerne. EF-medlemskabet gøres dermed til et problem, da der er en forventning om, at EF-

samarbejdet kommer til at påvirke det nordiske på en negativ måde.  

 

Tilhængerne derimod iagttager at et dansk EF-medlemskab ikke vil svække forholdet til Norge og Sverige, 

da disse landes indretning iagttages som havende lighedspunkter med EF, der skaber forventninger til, at et 

norsk og svensk medlemskab ikke kan udelukkes. I denne sammenhæng tildeles Danmark en rolle som 

brobygger mellem Norden og Europa: 

 

»Nævnes skal også, at forbindelsen til Norge og Sverige ikke er svækket ved Danmarks indtræden i EF. 

Tværtimod. Handelsforbindelserne er åbne, og Sverige er fortsat et af de vigtigste markeder for dansk 

industrieksport. På det monetære område har Norge og Sverige indrettet deres valutaforhold efter lignende 

principper, som EF’s monetære system er opbygget efter. Dette nævnes, fordi mulighederne for, at Norge og 

Sverige beslutter sig til at indtræde i det europæiske valutasamarbejde, herefter er til stede« (J.P. 1972: 28 

maj). 

»Men medlemskab kan betyde en udfordring og en stimulans til vort politiske og folkelige demokrati, også 

ved at understrege betydningen af, at Danmark under de nye forhold løser sin historiske opgave: at bygge 

bro mellem Europa og det øvrige Norden« (B.T. 1972: 2 januar).  

 

»Vi vil ofte komme til at opleve, at et af de nordiske lande i den brede europæiske sammenhæng må indtage 

et standpunkt, som kan være afgørende i visse tilfælde livsvigtigt for det pågældende land.  I sådanne tilfælde 

må det være de øvrige nordiske landes opgave i eller uden for EF at støtte dette land i det pågældende 
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standpunkt. Heri vil det nordiske samarbejde både få en ny nødvendighed over sig og en ny betydning« 

(Aktuelt 1972: 20. februar).  

 

EF-medlemskabet iagttages ikke som noget, der ændrer hvordan det sociale er konstrueret for danmarks 

vedkommende. Selvom Danmark bliver en del af EF kommunikeres det, at der stadig er fokus på det 

nordiske samarbejde, da danske politikere iagttager Sverige som et af de vigtigste markeder - også efter EF-

medlemskab, da handelsforbindelserne ikke kommer til at blive påvirket af Danmarks eventuelle EF-

medlemskab. Modstanderne og tilhængerne iagttager begge den samme sociale distinktion mellem hvem der 

er os, og hvem der er dem, dvs. det sociale iagttages stadig gennem Norden på den ene side og de resterende 

EF-lande på den anden. Der konstrueres dog forskellige forventninger til, hvordan det nordiske samarbejde 

vil blive påvirket ved Danmarks EF-medlemskab ud fra iagttagelser af om handelsforbindelserne bliver 

svækket eller styrket og om EF iagttages som et overordnet samarbejde, der bliver toneangivende for 

Danmarks tilhørsforhold og mulig for samarbejde med lande uden for EF. Tilhængerne konstruerer en 

forestilling om en fremtid, hvor de nordiske lande stadig kan være vigtige allierede samtidig med, at 

Danmark også får en fremtid i EF. Tilhængerne iagttager altså ikke et valg mellem Norden og EF, dvs. der 

konstrueres ikke en enten eller semantik om Danmarks tilhørsforhold. Der konstrueres også forventninger til, 

at Norge og Sverige er lande, der har mulighed for at blive EF-medlemmer på et senere tidspunkt og således 

blive en formel del af EF.  

 

3.1.4. Semantiske felter     

Figur VIII 
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De semantiske felter udtrykker to forskellige politiske fortællinger om EF. Tilhænger-semantikken knytter an 

til EF som et økonomisk samarbejde, der forventes at stimulere en række danske økonomiske og sociale 

forhold. Danmark iagttages at lukke sig om sig selv som system, hvor fokus er på, hvad Danmark kan få ud 

af eller miste ved indtrædelsen af EF, dvs. EF iagttages at hjælpe Danmark økonomisk. Der knyttes ydermere 

an til, at EF ikke skal forstås som noget fremmed eller en omvæltning for det danske samfund; det danske 

harmonerer med EU og vil ikke lide overlast ved at indtræde samarbejdet.  

Modstander-semantikken knytter også an til EU som et økonomisk samarbejde blot med den forudsætning, at 

EF konstrueres som en omvæltning for det danske samfund. Det forventes, at Danmark skal tilpasse sig EF 

og derved miste sin selvstændighed. Fortællingen bliver dermed, at EF iagttages som et overordnet 

samarbejde, der vil komme til at påvirke de danske markedsforhold negativt og medføre en opsigelse af det 

nordiske tilhørsforhold til fordel for EF.  

3.2 Anden periode: 1979-2004: Europæisk politik 

Omkring 1979 sker der et brud i kommunikationen, hvor iagttagelserne af debatten om EF dukker op på en 

ny måde. Sagsforholdet ændrer sig fra at være et spørgsmål om medlemskab eller ikke-medlemskab af EF ud 

fra en overordnet økonomisk meningshorisont til i stedet at være et spørgsmål om EF’s udvikling mod en 

politisk union, hvor distinktionerne ændres til at handle om styringsforhold, (med)indflydelse og 

medlemslandenes ret til selvbestemmelse. Der forekommer også en ændring i den sociale dimension idet 

distinktionen mellem os og dem bliver forskudt til henholdsvis EF/Østen og EF/stormagterne (USA og 

Rusland), mens tidsdimensionen knytter mening til forventningerne til den fremtidige udvikling, herunder 

ændringer til den gældende traktat (Romtraktaten) og dermed EF’s samarbejdsform. I denne tidsperiode 

finder en række begivenheder sted: Europa-parlamentsvalget i 1979, folkeafstemning om Den Europæiske 

fællesakt i 1986, folkeafstemningen om Maastrichttraktaten i 1992 og folkeafstemningen om 

Edinburghaftalen i 1993. Disse begivenheder og deres betydning for den politiske udvikling i EF bliver 

iagttaget forskelligt af modstanderne og tilhængerne. Denne tidsperiode har vi inddelt i fem temaer, hvoraf 

det første tema er de iagttagelser og overvejelser politikerne gør sig om de første år i EF.  

3.2.1 Unionens politiske udvikling  

I slutningen af 1970’erne dukker der et nyt begreb op, som især modstanderne af EF anvender til at fiksere 

en bestemt mening om EF-samarbejdet. Begrebet unionen knytter an til EF’s udvikling, hvor det bliver 

iagttaget, at EF inddrager forhold under dets styre, som ikke var forudset ved folkeafstemningen om 

medlemskabet i 1972. Modstanderne knytter EF an til politiske spørgsmål, gør EF til et spørgsmål om dansk 

suverænitet og EF’s udvikling mod en overnational myndighed frem for et økonomisk samarbejde, som det 

blev italesat som i første tidsperiode. Denne udvikling iagttager modstanderne som et problem. Allerede i 

1972 og før, da EU-debatten begyndte at forme sig, var der forsøg på at få kommunikationen til at interessere 

sig for, hvad et medlemskab af EF ville betyde for Danmarks suverænitet, men disse iagttagelser blev 
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overskygget i kommunikationen, og der blev i stedet sat fokus på de erhvervsøkonomiske virkninger. Det er 

først i denne tidsperiode efter afstemningen og de første år som medlem, at kommunikationen interesserer 

sig for EF’s udvikling: 

»Jeg frygter Unionen og den yderligere suverænitetsafgivelse fra nationalstaterne, som den skal bruges til. 

Man inddrager forhold under EF, som ikke var forudset ved folkeafstemningen i 1972« (J.P. 1979: 20. maj). 

»Vi opfatter de direkte valg som et skred i retning mod en overnational myndighed, som også har udtryk 

gennem partiernes samarbejde tværs over landegrænserne. For os er det væsentligste at kunne fastholde en 

dansk selvbestemmelsesret - og derfor må de mere snævre partiinteresser sættes til side« (J.P. 1979: 20 maj). 

 

»Og det værste er, at Romtraktaten er som en veksel, der er udskrevet, uden at beløbet er angivet 6. 235 

gummiparagraffen tillader næsten enhver forandring, blot den støtter EFs mål. Også hvis forandringen går 

ud over de enkelte landes ret til selv at styre deres egne sager. Danmark bliver på den måde suget længere 

og længere ned i en tvangsmæssig binding, uden at det lægges klart frem. En af vore opgaver er at gøre dette 

synligt« (J.P. 1979: 29 maj).  

 

»Hovedanken mod det tysk-italienske forslag for så vidt angår det europæiske politiske samarbejde er, at det 

tilsyneladende tilstræber en ændring af samarbejdets grundlag og form i retning af en egentlig 

formalisering. En sådan ændring er ikke acceptabel, idet samarbejdets styrke og værdi efter dansk opfattelse 

netop ligger i den nuværende fleksibilitet og uformelle karakter. Det europæiske politiske samarbejde bør 

fortsat være et samarbejde mellem suveræne stater« (B.T. 1982: 29. januar) 

 

Der iagttages en frygt for, at nationalstaterne skal afgive yderligere suverænitetsafgivelse end landene 

allerede har afgivet. I kommunikationen skelnes der i denne forbindelse mellem Unionen/EF, frygt/tillid, 

suverænitetsafgivelse/suverænitetsfastholdelse, overnational myndighed/national myndighed, dansk 

selvbestemmelsesret/EF’s bestemmelsesret, forandring/fortsættelse og tvangsmæssig binding/frivillig 

binding. Disse distinktioner udtrykker en skelnen mellem et  mellemstatsligt samarbejde, der baserer sig på 

frivillighed og enstemmighed og får derfor præg af en uformel karakter og et formelt samarbejde, der knyttes 

til et overnationalt samarbejde med tvang og flertalsafgørelser. Ændringen i EF-samarbejdet iagttages altså 

som en ændring fra et mellemstatsligt samarbejde til et overstatsligt samarbejde. Der installeres samtidig et 

paradoks i modstandernes semantik, idet der knyttes an til frivillig binding, dvs. det iagttages, at 

nationalstaterne kun skal binde sig til samarbejdet på de områder, der er enstemmig tilslutning til, dog stadig 

i form af en binding.  

Det at afgive suverænitet bliver iagttaget som både et problem og en løsning på én og samme tid, dog ift. 

forskellige forhold og forventninger. Det er her det paradoksale forhold omkring suverænitetsafgivelsen og 
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medlemskabet træder i kraft for alvor. Det paradoksale her består i, at suverænitetsafgivelse på det 

økonomiske område var en betingelse som vælgerne var villige til at give afkald på til fordel for 

medlemskabet af EF med den forventning om, at dette kun ville gøre sig gældende inden for de aftalte 

økonomiske rammer. Politikerne iagttager altså økonomisk suverænitetsafgivelse som noget andet end 

politisk suverænitetsafgivelse, hvor afgivelsen af den politiske suverænitet iagttages med mere frygt end den 

økonomiske. Der knyttes an til suverænitetsafgivelse som en engangsforekomst, der begrænses til kun at 

gælde inden for det økonomiske område, og som både bliver muligheds- og umulighedsbetingelsen for det 

videre samarbejde. Kommunikationen glemmer det paradoksale ved suverænitetsafgivelsen i 1972 for at 

kunne fortsætte kommunikationen om EF. Paradokset vil dog stadig være tilstede i kommunikationen og vil 

derfor blive aktuelt på ny, når andre ændringer i EF kommer på tale.  

Kommunikationen i denne sag centrerer sig altså om modstandernes iagttagelser af EF’s samarbejdsform, og 

hvad det er, der gør EF til et muligt samarbejde ud fra modstander-semantikken. EF iagttages som et 

uformelt, politisk og fleksibelt samarbejde mellem suveræne stater. Det konstrueres således som en enhed, 

der konstitueres ud fra distinktionerne fleksibel/ufleksibel, uformelt/formelt, politisk/økonomisk og suveræne 

stater/ikke-suveræne stater. Det tysk-italiensk forslag om formalisering intervenerer i kommunikationen og 

skaber kompleksitet, der fører til flere tilslutningsmuligheder om, hvordan EF skal forstås og hvilke 

forventninger, der kan haves til det, herunder hvilke funktioner det skal have, hvilke beføjelser og hvilke 

områder det må intervenere i og træffe beslutninger for. Modstander-semantikken knytter an til en bestemt 

forståelse af suveræne stater, hvor iagttagelsen af det uformelle samarbejde gør det muligt at være et 

samarbejde mellem suveræne stater. Staternes suverænitet bliver iagttaget som værende afhængig af det 

grundlag, EF bygger på. Hvis den uformelle samarbejdsform ændres til fordel for en mere formel 

samarbejdsform gøres suverænitetsspørgsmålet atter igen aktuelt, da samarbejdet ikke længere iagttages som 

et samarbejde mellem suveræne stater. Der konstrueres en forståelse af, at dansk suverænitet mistes eller 

ophæves, hvis den skal deles med de andre lande på en formel måde. Iagttagelsen er altså, at økonomisk 

suverænitetsafgivelse er acceptabel og en løsning, så længe den bruges på områder med frivillig tilslutning.  

Tilhænger-semantikken interesserer sig ikke for  suverænitetsspørgsmålet direkte, men kommunikerer i 

stedet om forpligtelser og vetoretten som konstrueres som forhold, der sikrer, at EF nemlig forstås som et 

frivilligt samarbejde, der kun forpligter på de områder, hvor enighed er en mulighed. Samtidig iagttages EF 

fortsat som et økonomisk organ, der først og fremmest samarbejder om økonomiske anliggender:  

»EF-samarbejdet forpligter, men kun på de områder, hvor man kan enes. Det nye økonomiske koordinerende 

organ er mere undersøgende og derved mindre forpligtende« (B.T. 1979:10. februar). 
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»Vi er modstandere af enhed for enhedens skyld og mener ud fra nærdemokratiske synspunkter, at der bør 

ligge så megen kompetence som muligt i de enkelte stater. På den anden side skal EF som overnational 

organisation ikke blot samordne medlemsstaternes politik, men må i visse anliggender træffe bindende 

afgørelser ud fra overordnede målsætninger« (J.P. 1979: 29. maj).  

 

»Jeg tror, at nationalfølelse og det danske kan trives i europæisk sammenhæng - og jeg ser en anden 

europæisk udvikling, end I gør. Vi er nogle få europæiske demokratier, der er spændt inde mellem nogle 

store grupper i verden. Hvis vi vil overleve, så må vi stå sammen. Økonomisk og politisk - og forsvarspolitisk 

i NATO. Sådan kan vi fastholde vor egenart, vor nationalitet og vort sprog og alt det, der er dansk« (J.P. 

1979: 20. maj).  

»Vi skal ikke koncentrere os om de meget svulstige erklæringer, der er kommet fra nogle politikere om 

politisk union og overstatslig myndighed. Vi skal ikke slippe vor vetoret, der gælder i ministerrådet, og vi 

mener ikke, at vi i EF-sammenhæng skal beskæftige os med sikkerheds- og militærpolitik« 

(J.P. 1979: 29. maj).  

 

EF iagttages stadig af tilhængerne som et økonomisk samarbejde, der kun forpligter på de områder, hvor 

medlemslandene kan opnå enighed, ligeledes er der en forventning om, at EF både skal overlade så meget 

kompetence som muligt til de enkelte medlemslande, men også træffe afgørelser på egen hånd ud fra 

overordnede målsætninger. De distinktioner som tilhængerne iagttager EF som enhed gennem er bl.a. 

enighed/uenighed, overnational organisation/mellemstatslig organisation, mindre forpligtende/mere  

forpligtende, træffe bindende afgørelser/samordne medlemslandenes politik, det danske trives/det danske 

trives ikke og overleve/ophøre. Tilhænger og modstander -semantikken konstrueres ud fra nogle af de 

samme sondringer f.eks. overnational organisation/ mellemstatslig organisation, men der knyttes forskelligt 

an til denne sondring. Modstanderne iagttager, at en overnational organisation baserer sig på tvang, mens 

tilhængerne iagttager, at EF som overnational myndighed ikke indebærer tvang men derimod frivillighed og 

enstemmighed, da der konstrueres en forståelse af, at samarbejdet kun er forpligtende på de områder, som 

medlemslandene kan blive enige at samarbejde om. Det iagttages, at vetoretten i ministerrådet sikrer 

Danmark mod at implementere afgørelser, som går imod danske interesser, derfor iagttages det, at der ikke er 

nogen grund til at interessere sig for de politiske erklæringer om EF som union og tvangsmæssigt 

samarbejde. Tilhængerne iagttager altså EF som et mindre forpligtende samarbejde, hvor 

samarbejdsområderne iagttages som valgfrie. I denne semantik installeres der et paradoks, idet der 

konstrueres paradoksale forventninger til, hvad EF’s funktion skal være. Det forventes at EF på samme tid 

skal overlade så meget kompetence som muligt til medlemsstaterne, men samtidig skal EF ikke blot 

samordne medlemslandenes politik, men selvstændigt træffe afgørelser efter de overordnede målsætninger. 

Det paradoksale opstår idet, EF både forventes at følge medlemsstaternes politik men også selv træffe 
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beslutninger, dvs. EF tildeles en kompetence som medlemsstaterne ikke har og omvendt tildeles 

medlemslandene kompetencer, som EF ikke har. 

 

EF-samarbejdet iagttages også som løsningen på, hvordan den danske nationale egenart kan holdes intakt, og 

hvordan de europæiske demokratier kan overleve ved at stå sammen mod de store grupper i verden. Følelsen 

og forståelsen af det sociale bliver iagttaget gennem det fælles. På den ene side er Danmarks fællesskab 

bundet op på sprog og nationalitet, dvs. det, der er dansk og er derfor en lukket social identitet, som står i 

modsætning til de andre europæiske lande, men på den anden side iagttages det, at Danmark har det tilfælles 

med de europæiske lande i kraft af samme form for demokrati og står i kontrast til de andre grupperinger i 

verden. Den europæiske udvikling iagttages derfor som en løsning, da der konstrueres en forestilling om at 

demokrati er det, der binder de europæiske lande sammen og overlevelsen derfor realiseres ved at stå 

sammen. Den europæiske udvikling iagttages dermed ikke som et problem, men en løsning, dvs. der knyttes 

an til at sammenhold, solidaritet og samarbejde er vejen mod overlevelse og bibeholdelsen af dansk egenart.  

 

3.2.2 Udvidelsen i 1980’erne - EF som en åben klub 

I 1980’erne sker den første EF-udvidelse efter Danmarks indtræden. De nye landes medlemskab iagttages 

forskelligt af tilhængerne og modstanderne. Tilhængerne konstruerer EF som et samarbejde, der ikke forstås 

som de rige landes klub, derfor iagttager de udvidelsen i 1981 med Grækenlands medlemskab og Spaniens 

og Portugals medlemskab i 1986 som en positiv udvikling: 

»I 1981 blev Grækenland medlem. Fra 1. januar 1986 indtrådte Spanien og Portugal. Til en vis grad kunne 

det oprindelige EF betragtes som de rige landes klub, men dette er ikke længere tilfældet. De dårligst stillede 

europæiske lande ser frem til EF som en mulighed for at løse deres økonomiske problemer og stimulere den 

økonomiske vækst. Dette tillige med det politiske ønske om at tilhøre Fællesskabet og dermed forankre 

demokratiet var deres hovedmotiv til at søge medlemskab i stedet for en form for løsere tilknytning« (J.P. 

1987: 25 marts). 

»Det er desuden vigtigt, at vi ikke bliver de rige landes lukkede klub. Derfor går vi ind for optagelse af 

Grækenland, Spanien og Portugal, selv om det kan koste os noget. Desuden ligger der et ansvar på Danmark 

som eneste medlem af Nordisk Råd med hensyn til at udvikle kontakten, og der har vi med stor tilfredshed 

set, hvordan især Norge og Sverige har gjort meget for at komme tæt ind på samarbejdet. Det går den rigtige 

vej med at åbne udadtil« (J.P. 1979: 29. maj). 

 

»Det spørgsmål, som bør optage os alle er, hvordan Europa på langt sigt vil udvikle sig? I øst og i vest, og i 

den politiske proces har vi brug for en dialog mellem Danmark og et af de østeuropæiske lande. Det kan 

være enten Bulgarien, Rumænien eller Ungarn. Der er behov for denne europæiske tradition for forhandling 
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som modspil til USA's konfrontationspolitik og Sovjets magtspil i vort Europa. Der er naturligvis tale om en 

langvarig proces, hvor både øst- og vesteuropæere lærer hinandens tankegang at kende. Det, jeg kunne 

forestille mig, er, et dyberegående samarbejde over blokgrænserne« (Aktuelt 1985: 17. oktober). 

Spørgsmålet om Grækenland, Spanien, og Portugals optagelse i EF iagttages først og fremmest gennem en 

økonomisk betragtning af, om disse landes medlemskab kommer til at koste Danmark eller ej. Selvom det 

iagttages, at det ikke kommer til at være omkostningsfrit at få de nye lande med, forholder tilhængerne sig 

positivt til de tre landes medlemskab. Udvidelsen af EF iagttages gennem distinktionerne rige landes 

klub/europæisk klub, dårligst stillede europæiske lande/bedst stillede europæiske lande, løse økonomiske 

problemer/ikke løse økonomiske problemer, tilhøre fællesskabet/stå uden for fællesskabet, koste/ikke koste, 

dansk ansvar/ikke dansk ansvar, øst/vest, europæisk tradition/ikke europæisk tradition og lukket klub/åben 

klub. I kommunikationen konstrueres der en forestilling af EF som en åben klub, der ikke kun inkluderer de 

rigeste lande i Europa. Der indføres en social kommunikativ skelnen mellem de dårligst stillede lande og de 

bedst stillede lande, hvor de førstnævnte forventes at iagttage EF som løsningen på deres økonomiske 

problemer, og det politiske ønske om at være en del af det europæiske, demokratiske fællesskab. 

Tilhængerne knytter også udvidelsen til et spørgsmål om et dansk ansvar, idet Danmark som eneste medlem 

af Nordisk Råd i EF, tilskrives ansvaret for at udvikle kontakten mellem EF og de nordiske lande.  

Det sociale iagttages også gennem forventninger til det fremtidige europæiske samarbejde. Danmark 

iagttager en nødvendig dialog med ét af østlandene, selvom disse lande endnu ikke iagttages som en del af 

det europæiske fællesskab, idet der indføres en distinktion mellem Vest- og Østeuropa, som anses for at have 

to forskellige tankegange. Selvom dette samarbejde forventes at være en længere proces på grund af 

landenes forskelligheder, iagttages et handelspolitisk og militært samarbejde over blokgrænserne som et 

nødvendigt modspil til USA og Sovjets ueuropæiske forhandlingstraditioner. Der konstrueres således 

forventninger til et Øst-Vest samarbejde, hvor Østen bliver inkluderet på den vesteuropæiske os-side, så 

længe samarbejdet anses som et nødvendigt modspil til USA og Sovjet. På den måde bliver østlandene både 

inkluderet og ekskluderet afhængigt af behovet for øst-vest-samarbejdet og forholdet til stormagterne USA 

og Sovjet. 

Modstanderne derimod iagttager udvidelsen med de tre nye lande som en bekostelig affære for Danmark: 

»Medierne har så travlt med deres forfølgelser af dem, som skaber arbejdspladser og produktion, at man 

ganske fortier den sandhed, at EFs udvidelse med Grækenland - og senere Spanien, Portugal og Tyrkiet 

betyder, at de økonomiske muligheder smuldrer væk, og at vi udsætter os selv for fattiggørelse og 

arbejdsløshed. Alle ansøgerlande står på et helt andet udviklingstrin end størstedelen af de ni, og strukturen 

i deres produktion og efterspørgsel afviger betydeligt fra den, der findes i fællesskabet som helhed. De nye 

medlemslandes hovedmål bliver at få udbetalt multimilliardbeløb fra skatteydere i Tyskland, Danmark, 

Holland osv.« (J.P. 1979: 29. maj). 
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»Med optagelsen af Grækenland - og senere Spanien og Portugal - i EF, er forudsætningerne for Danmarks 

medlemskab så ændrede, at der bør foretages en ny folkeafstemning om vor forbliven i EF« (J.P. 1980: 19. 

januar). 

 

»Optagelsen [af Grækenland, red.] vil fattiggøre Danmark« (J.P. 1980: 19. januar). 

 

Modstanderne konstruerer en forestilling om de nye landes inklusion i EF-samarbejdet som en fattiggørelse 

af EU og Danmark, der knyttes an til et ønske om en ny folkeafstemning i Danmark, da det iagttages, at 

forudsætningerne for Danmarks medlemskab af EU ændres gevaldigt. Modstanderne iagttager denne 

begivenhed gennem sondringerne fortie sandheden/italesætte sandheden, fattiggørelse/rigdomsskabelse, 

ansøgerlande/EF lande, andet udviklingstrin/samme udviklingstrin og ændret forudsætninger/samme 

forudsætninger. Modstanderne iagttager en sondring mellem alle ansøgerlande og de ni daværende 

medlemslandes udviklingstrin ift. produktion og efterspørgsel, hvor der konstrueres en forståelse af, at 

ansøgerlandene ikke matcher de eksisterende EF-landes stade i bl.a. strukturen i deres produktion og 

efterspørgsel. Der konstrueres ydermere en forestilling om, at de nye landes formål med EF-medlemskabet er 

at få fat på EF-skatteydernes penge. Modstanderne og tilhængerne iagttager atter engang gennem nogle af de 

samme sondringer eks. iagttager de begge udvidelsen som et spørgsmål om økonomi, de knytter dog 

forskelligt an til om Danmark er villig til at betale for, at EF skal være en åben klub, der ikke kun inkluderer 

de rige lande som iagttages som værende på højeste udviklingstrin og dermed bidrager økonomisk til EF.  

3.2.3 Den Europæiske Fælles Akt/ EF-pakken 

I 1982 kommer der et forslag om at ændre samarbejdets grundlag, dette forslag bliver senere til Den 

Europæiske Fælles Akt, der som skrevet i afsnit 1.4 indebærer bl.a. et skift fra enstemmighed til kvalificeret 

flertal i Ministerrådet og udbygningen af en Monetær Union.  

Den europæiske fællesakt som de danske politikere også italesætter som ‘EF-pakken’ bliver 

omdrejningspunkt for megen diskussion mellem de danske politikere, der som hidtil har iagttaget alle 

ændringer forbundet med EU forskelligt. EF-pakken bliver af tilhængerne konstrueret som et skridt i en 

positiv retning, der vil medføre en forstærkelse af EF’s position som en samlet enhed mod supermagterne, 

effektivisering af EFs procedurer og en forbedring af den europæiske økonomi gennem fjernelsen af diverse 

handelshindringer og Danmarks mulighed for at vise støtten til EU: 

»Vi siger, at Europa skal markere sig stærkere i forhold til supermagterne. Hvis vi så i samme åndedrag 

siger, at EF ikke må få flere beføjelser - ja skal have svagere beføjelser - så kan det blive svært for Europa at 

arbejde« (Aktuelt 1986: 2. januar). 
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»Det er i dag en kendsgerning, at de så-kaldte procedureregler, altså forhandlingsregler i EF har vist sig 

ineffektive og uegnede. Vi fik fjernet visse toldskranker, men EF-landene opbyggede - ud fra 

nationalegoistiske interesser - nye handelsbarrierer i form af kunstige tekniske handelsforhindringer m.v. 

Dette har svækket Europas fælles økonomi. Der er heldigvis ved at brede sig en klar forståelse af, at sådan 

kan vi ikke leve videre (...) Og med rette eller urette - vil Danmark få skylden for alle økonomiske tilbageslag 

i alle EF-lande. Rent juridisk kan EF ikke smide Danmark ud. Det ville nu nok hverken England, Irland eller 

Grækenland gå med til. Derfor er en sådan trussel nok tom. Men fællesskabet ville lide ved et dansk nej. Kan 

vi virkelig være dette bekendt?«  (Aktuelt 1986: 25. januar). 

 

»EF fungerer ofte tungt og langsomt på grund af kravet om, at alle 12 lande skal være enige, for at noget 

kan vedtages. Man har f.eks. ikke fået sænket grænserne for bilos - fordi der ikke kunne skabes enighed. 

Danmark syntes ikke, at reglerne blev strenge nok. Og derfor blokerede vi for de grænser, de andre lande 

ønskede at fastsætte. Efter et JA: EF vil komme til at fungere hurtigere også mere smidigt, fordi man i visse 

spørgsmål ikke længere vil kræve total enighed« (J.P. 1986: 2. februar). 

 

»Jeg siger ja til EF-pakken af flere grunde. For det første, fordi pakken er med til at nedbryde de tekniske 

EF handelshindringer, der stadig eksisterer inden for EF. Det er af helt afgørende betydning for ikke mindst 

de mange små og mellemstore virksomheder i Ringkøbing amt at få mindsket handelshindringerne, både af 

hensyn til beskæftigelsen, virksomhedernes indtjening og fortsatte ekspansion. Jeg siger også ja til EF-

pakken, fordi den vil være med til at fremme et bedre miljø i EF-landene - og uden at Danmarks muligheder 

for at stille større miljøkrav forringes. Vi har været med i EF siden 1972, og ingen kan i dag påvise, at 

sporene skræmmer. Også af den grund siger jeg ja til EF-pakken. Et nej til EF-pakken vil af omverdenen 

blive betragtet som et dansk skridt væk fra EF-samarbejdet. Jeg er fuldt ud klar over, at EF kan undvære 

Danmark. Men Danmark kan ikke undvære EF. Derfor: Stem ja« (Aktuelt 1986: 27. februar).  

 

Tilhængerne iagttager en række fordele ved et ja til EF-pakken. Fordelene iagttages gennem distinktioner 

som stærkere markering/svagere markering, flere beføjelser/færre beføjelser, ineffektive 

forhandlingsregler/effektive forhandlingsregler, fællesskabet vil lide/fællesskab vil trives, nedbryde 

handelsudfordringer/beholde handelsudfordringer og dansk skridt væk fra EF/dansk skridt tættere på EF. 

Tilhængerne iagttager altså EF-pakken ud fra de konstruerede økonomiske fordele, som iagttages ved især 

fjernelsen af handelsforhindringerne, der vil styrke EF’s fælles økonomi. EFs procedurer og 

forhandlingsregler iagttages som tunge, uegnede og ineffektive og konstrueres som bidragende til, at det er 

svært for landene at nå til enighed. Med ændringen til kvalificeret flertalsafgørelser iagttages det, at EF vil 

fungere bedre, og flere regler og bestemmelser vil få mulighed for at blive vedtaget. Endeligt konstruerer 

tilhængerne også EF-pakken som Danmarks mulighed for at udvise solidaritet og ændre de andre landes syn 
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på Danmark, som dem der altid siger nej. Tilhængerne konstruerer ydermere en forestilling om, at et ja til 

pakken er nødvendig, da fællesskabet ellers vil lide og denne lidelse vil blive iagttaget som Danmarks 

fortjeneste, det italesættes, at dette kan Danmark ikke være bekendt. Der skabes forventninger til, at et nej 

ikke vil medføre at Danmark vil blive smidt ud af EF, men vil dog blive iagttaget som et dansk skridt væk fra 

EF-samarbejdet som frygtes at stille Danmark i en dårlig position. Tilhængerne konstruerer en fortælling om 

forholdet mellem Danmark og EF som et forhold, hvor Danmark er nødt til at vise teamplayer spirit og stå 

sammen med fællesskabet, for ellers  forventes det, at Danmark vil få skylden for alle de økonomiske 

tilbageslag som EF eventuelt vil komme til at opleve.  

 

Modstanderne iagttager EF-pakken ud fra helt andre parametre og introducerer et nyt begreb for Den fælles 

Akt, nemlig ‘supertraktaten’, som knyttes an til etableringen af en union. Supertraktaten refererer til 

ændringerne i Romtraktaten, som vil inkludere flere områder under EF: 

»Supertraktaten er en hat over et nyt EF-samarbejde. Den rummer på den ene side en ændret Romtraktat. På 

den anden side en ny traktat om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Her har samarbejdet mellem landene hidtil 

været frivilligt. Nu kommer udenrigs- og sikkerhedspolitik for alvor ind under EF. Med juridiske 

forpligtelser og tab af dansk selvstændighed i strid med grundlaget for Danmarks EF-medlemskab« (Aktuelt 

1986: 8. januar). 

»En ny supertraktat, der er skelettet og nøglen til en EF-union. - Ændringer i Romtraktaten, der giver mere 

magt til EF-Parlamentet, og overlader miljø- og arbejdsmiljø til EF. - Inddragelse af udenrigs- og 

sikkerhedspolitik direkte i EFsamarbejdet. I den nye supertraktat, »Den europæiske Akt«, hedder det, at 

formålet er at skabe en »Europæisk sammenslutning«(Aktuelt 1986: 8. januar). 

 

»For mig er EF-pakken derimod udtryk for, at vi vælger mellem to måder at udvikle EF-samarbejdet på. Den 

ene er den mere åbne linie, hvor andre lande inddrages i samarbejdet, mens den anden er den mere 

integrationistiske, der går mod den politiske union - det er pakken. Jeg mener ikke vi sætter noget over styr 

ved at vælge den åbne linie - tværtimod« (Aktuelt 1986: 20. februar). 

 

 

»Vi har følt, at dette måske ikke var et gevaldigt stort skridt, men at det var en begyndelse. Efter vores 

opfattelse er det mest fair at sige nej inden vi begynder på en udvikling, der går i en forkert retning. Andre 

siger, pakken er så lidt, at vi ikke behøver sige nej, men kan sige fra hvis det egentlige skridt kommer senere. 

Vi mener, at dette er starten på en glidetur og at det måske vil blive vanskeligere at få et nej senere til en 

større ting senere« (Aktuelt 1986: 20. februar). 
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»Siger Danmark ja til EF-pakken, bliver det med garanti ikke det sidste skridt. For enden af vejen ligger 

Europas Forenede Stater. Under ledelse af lande med gamle stormagtsdrømme. Det er på tide, at vi besinder 

os på vor nordiske identitet og siger nej' til EF-pakken. Derefter fortsætter vi vort medlemskab af EF, 

medmindre der opstår en helt ny situation. I givet fald tager vi så stilling til den. Ikke før. Afstemningen i dag 

kan ikke bringe os ud af EF« (Aktuelt 1986: 27. februar). 

 

Modstanderne iagttager EF-pakken ud fra fremtidige forventninger til, hvad denne vil betyde for Danmarks 

mulighed/umulighed for at kunne sige nej til fremtidige pakker og forslag. EF-pakken iagttages gennem 

distinktionerne Supertraktat/Romtraktat, nyt EF-samarbejde/samme EF-samarbejde,/juridisk forpligtende 

samarbejde/frivilligt samarbejde, tab af dansk selvstændighed/fastholde dansk selvstændighed, åben 

linje/integrationistisk linje og EF-samarbejde/Europas Forenede Stater. Disse distinktioner knytter an til en 

fortælling om EF-pakken som et helt nyt samarbejde, der bryder med det hidtidige samarbejde ved at 

inddrage flere områder under EF’s beføjelser, og bytter frivilligheden ud med juridiske forpligtelser på de 

områder, som hidtil ikke har været formelle dele af EU. Denne traktat iagttages som et nyt grundlag, netop 

fordi spørgsmålet om frivillighed ikke længere iagttages som en mulighed, da det iagttages, at Danmark 

kommer til at være bundet af juridiske forpligtelser. Denne traktatændring bliver iagttaget som et problem, 

idet indførelsen af juridiske forpligtelser bliver sidestillet med tab af dansk selvstændighed, og dermed i strid 

med det grundlag, som det iagttages, at Danmark stemte ja til som forudsætning for EU-medlemskabet. Det 

iagttages, at traktaten medfører, at der ikke vil være områder, hvor Danmark selv kan beslutte den gældende 

politik, dvs. der kommunikeres om hvilke områder Danmark er villig til at afgive selvstændighed på for at 

kunne være med i EF-samarbejdet, og dermed hvordan styringsforholdet sættes på spil og skelner mellem 

dansk selvstændighed på den ene side og europæisk integration på den anden side. Det, der sættes på spil er 

således forventningerne til EF’s samarbejdsform, hvor politikerne iagttager europæisk integration gennem 

formalisering som et problem og dansk selvstændighed gennem en uformel og frivillig samarbejdsform som 

en løsning. Uformalitet og frivillighed er nogle af de begreber, der kommer i spil og bliver centrale for 

kommunikationen i relation til denne sag sammen med supertraktat, union og juridiske forpligtelser. Disse 

begreber konstruerer forventninger om, at det er problematisk, at der ikke længere vil være uformelle 

områder såsom forsvars- og sikkerhedsområdet, som på daværende tidspunkt blev iagttaget som frivillige 

samarbejdsområder. Kommunikationen konstruerer en operativ lukning af EU, hvor forsvar- og 

sikkerhedspolitik ekskluderes fra de formelle forhandlinger og bliver kun inkluderet i tilfælde af, at 

samarbejdet kan være frivilligt. EF-pakken italesættes som ’starten på en glidetur’ og en skillevej, hvor de 

danske politikere skal tage stilling til hvilken udviklingsretning, EF skal forfølge i fremtiden. Valget 

konstrueres som et valg mellem en åben eller en integrationistisk vej, hvor den integrationistiske er 

udviklingen mod den politiske union og altså de ændringer, EF-pakken indebærer og knytter an til en 
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‘europæisk sammenslutning’, mens den åbne vej italesættes som den, hvor Danmark ikke formelt binder sig 

til EF. EF’s fremtid konstrueres som usikker idet, der iagttages en usikkerhed om, hvor langt den europæiske 

integration vil strække sig. Der er en forventning om, at EF-pakken vil føre EF i en retning, som 

modstanderne konstruerer som den ‘forkerte retning’ mod mere integration og mindre selvstændighed, og 

samarbejdet iagttages som vanskeligere i takt med, at det forventes, at Danmark vil få sværere ved at sige nej 

med fjernelsen enstemmighedsafgørelser. Denne traktatændring knyttes til muligheden for andre landes 

styring, idet et ja til EF-pakken ikke kun iagttages som et ja til pakkens indhold, men et ja til det første skridt 

mod et ’Europas Forenede Stater’ ledt af de store lande. Begrebet Europas Forenede Stater indlejrer 

forventninger til EF som et politisk samarbejde, hvor medlemslandene ikke længere betragtes som nationale 

stater. Der konstrueres en afstandstagen til de større lande i EF ved, at der italesættes en tættere tilknytning 

til Norden ved at knytte an til den nordiske identitet. Der konstrueres således en skelnen mellem det at være 

nordisk og det at være europæisk. EF-pakken bliver dermed også iagttaget som et spørgsmål om Danmarks 

fremtidige tilhørsforhold. Et ja til EF-pakken ses som et skridt mod europæisering, mens et nej ses som et 

skridt mod fastholdelsen af den nordiske identitet. Et nej til EF-pakken iagttages sidst men ikke mindst som 

et valg, der ikke kommer til at ændre Danmarks forhold til EF, da afstemningen ikke forventes at have nogen 

indvirkning på om Danmark kan forblive medlem eller ej. Der er en forventning om, at medlemskabet vil 

fortsætte uforandret uden EF-pakken indtil en ny situation opstilles, og der igen kan tages stilling til denne 

nye situation. 

3.2.4 Maastricht-traktaten  

Maastricht-traktaten, der var til afstemning i 1992 indeholder en række ændringer, som de danske politikere 

har debatteret i forbindelse med EF siden medlemskabet. Maastricht-traktatens væsentligste ændringer 

indebærer bestemmelser om bl.a. unionsborgerskab, miljøpolitik, forbrugerpolitik, videreudvikling af 

ØMU’en og forsvarspolitik. Maastricht-traktaten iagttages af modstanderne som det endelige skridt mod 

etableringen af en militær union og en europæisk forbundsstat med en overregering, der forventes, at ophæve 

nationalstaterne - valget konstrueres i denne sammenhæng som endnu et valg mellem europæisk integration 

eller dansk selvbestemmelse: 

»Følgen af et klart nej til Europa som supermagt er naturligvis i første række et utvetydigt nej til opbygning 

af en militær union omkring EF og et nej til omdannelse af EF-kommissionen til en ny europæisk 

overregering« (B.T. 1990: 26. oktober). 

 

»Det er helt afgørende, at arbejdet med at styrke EF ikke fører til en ophævelse af nationalstaterne og 

dannelsen af en forbundsstat i Europa« (B.T. 1991: 19. juni). 
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»Unionen er nemlig, at vi på masser af områder mister selvbestemmelse, fordi EF's indflydelse vil blive 

større og større. Fremskridtspartiet går ind for medlemskab af EF som et handelsmæssigt samarbejde 

mellem frie og selvstændige nationer, men med EF-Unionen går man for vidt, idet Unionen vil komme til at 

regulere vor dagligdag på alle leder og kanter. Med unionsplanerne bliver der ikke længere kun tale om et 

handelsmæssigt samarbejde« (B.T. 1992: 2. maj).  

 

Modstanderne iagttager, at styrkelsen af EF ikke skal ske på bekostning af nationalstaternes 

selvbestemmelsesret. Nationalstaternes suverænitet gøres endnu engang til omdrejningspunkt for EU-

debatten. Den nye traktat iagttages gennem distinktionerne opbygning af militær union/ikke opbygning af 

militær union, europæisk overregering/national regering, beholde nationalstaterne/ophæve nationalstaterne, 

forbundsstat/nationale stater, miste selvbestemmelse/beholde selvbestemmelse og handelsmæssigt 

samarbejde/union. Maastricht-traktaten iagttages ud fra disse distinktioner som en ophævelse af det 

gældende EF-samarbejde med nationale stater til fordel for dannelsen af en europæisk forbundsstat, hvor det 

iagttages, at nationalstaternes funktion ophæves. Introduktionen af begrebet forbundsstat knytter an til 

samme forventninger som begrebet Europas Forenede stater, der iagttages som en samarbejdsform, hvor 

nationalstaten bliver erstattet af EU og få beføjelser til at gennemsyre alle områder af medlemslandenes 

politik og hverdag, således forventes det, at de nationale stater blive delstater med begrænset suverænitet, 

selvom disse stadig har deres egne nationale forfatninger. Der konstrueres en forventning om, at Maastricht-

traktaten vil fungere som overregeringens traktat, der vil overføre de fleste beføjelser til EF-kommissionen.  

 

Modstanderne konstruerer en forestilling om, at EF accepterer et dansk nej til traktaten, og at Danmark 

fortsat kan være med i EF-samarbejdet: 

 

»I stedet for går vi ind for at udnytte den tænkepause, der opstår efter et dansk nej til unionsforslaget, til at 

skabe en bedre samarbejdsmodel i tæt samarbejde med de øvrige europæiske nationer. Vi har så meget tillid 

til vore partnere i EF, at vi tror at de vil respektere et dansk nej til unionsforslaget« (B.T. 1992: 5. januar). 

»Efter et »nej« kan Danmark derfor godt fortsætte i både EF og Det indre Marked. Og med en særlig dansk 

protokol kan vi give 10 eller 11 lande lov til at lave en union, men samtidig selv undgå at skulle afskaffe 

kronen og indføre fælles mønt, militær, politi og statsborgerskab« (B.T. 1992: 18. maj). 

 

Der konstrueres en forståelse af, at Danmark kan give de andre lande lov til at lave en union, hvor de kan 

være fælles om mønt, militær, politi og statsborgerskab, mens Danmark kan stå uden for dette fællesskab, 

men stadig være med i samarbejdet. Der affødes et paradoks i denne sammenhæng, idet der konstrueres en 

forventning og forståelse af EF som en enhed, der kan rumme både det overordnet samarbejde som ikke har 
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form af en union men snarere et handelsmæssigt samarbejde, og et andet samarbejde inden for det overordnet 

samarbejde. Det iagttages, at de lande, der ønsker en union kan realisere dette ønske uden dansk tilslutning 

dvs. Danmark kan fortsat være med i EF-samarbejdet ved ikke at være med i den konstruerede unionen for 

netop at kunne være med på nogle områder. Modstanderne iagttager en dansk udmeldelse af dele af 

samarbejdet for kun at være med på de områder, der hører med under EF i kraft af Romtraktaten. EF 

iagttages dermed af modstanderne som et overordnet samarbejde, der er fælles om handelspolitik, og 

samtidig rumme en union, som kun skal være gældende for de lande, der ønsker unionen. EF iagttages med 

andre ord som udfaldet af, hvad medlemslandene ønsker det skal være.  

Tilhængerne iagttager Maastricht-traktaten som et spørgsmål om Danmark skal være med til at bestemme 

vilkårene for det fremtidige europæiske forsvar: 

»For Danmark rejser der sig nogle fundamentale spørgsmål. Det vigtigste er, om Danmark skal sidde med 

ved bordet, når vilkårene for fremtidens europæiske forsvar formes, eller om vi skal nøjes med at befinde os 

på sidelinien, medens spillet udfolder sig. Det er tilmed helt usandsynligt, at processen mod en samordnet 

vesteuropæisk forsvarspolitik skulle blive sat i stå, hvis Danmark ikke kan beslutte sig. Tværtimod peger 

udviklingen på, at vi dermed isolerer os og overlader vitale afgørelser om vor egen fremtidige sikkerhed til 

andre. (...) Hvis Danmark kommer til at stå isoleret fra tyngdepunktet for den europæiske forsvarsdiskussion, 

er det også nærliggende at forudse, at vi mister indflydelse på andre områder« (B.T. 1991: 20. februar). 

  

»Det gælder også forsvarspolitikken, for hvor går grænsen mellem udenrigs- , sikkerheds- og 

forsvarspolitik? Udviklingen i Europa viser med al tydelighed nødvendigheden af, at vi nærmer os denne 

hidtil så ømfindtlige problematik. Vi europæere kan ikke længere stikke hovedet i jorden« (B.T. 1991: 17. 

april). 

  

»På samme måde er Europas sikkerhed blevet et spørgsmål af fælles interesse. Intet europæisk land kan i 

dag anskue sin sikkerhed isoleret fra resten af Europa. Sikkerhedspolitik i dagens Europa går ud på at yde 

sit bidrag til stabilisering af hele det europæiske geografiske område« (B.T. 1991: 4. december). 

 

»Toget kører, uanset om vi har billet eller ej. De, der tror, at man ved at stemme nej opnår en større frihed, 

tager fejl. Som et lille land kan vi ikke lege for os selv og ændre på, hvad alle de andre beslutter« (B.T. 1992 

24. januar). 

  

Tilhænger-semantikken interesserer sig for muligheden for at være med til at udforme den fremtidige 

forsvarspolitik i Vesteuropa. Et nej til traktaten iagttages som en beslutning om at stå på sidelinjen og ikke 

have indflydelse på den politik, de andre lande udformer i fællesskab. Traktaten iagttages gennem 
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distinktionerne sidde ved forhandlingsbordet/stå på sidelinjen, vesteuropæisk forsvarspolitik vil gå i 

stå/vesteuropæisk politik vil fortsætte, stå isoleret/være med, miste indflydelse/få indflydelse, 

europæere/danskere og fælles interesse/national interesse. Ved at kommunikere gennem disse distinktioner, 

konstrueres traktaten som et valg om enten inklusion i fællesskabet og indflydelse eller isolation med 

mulighed for at miste indflydelse, ikke kun på forsvarsområdet, men også de andre samarbejdsområder. Der 

knyttes således an til traktaten som et valg, der vil afspejle Danmarks tilhørsforhold til EF og dermed graden 

af indflydelse. Der konstrueres en forestilling om de enkelte landes sikkerhed som en fælles interesse, der 

ikke kan iagttages uafhængigt af Europa. Sikkerhedspolitikken iagttages ydermere som et forhold, der 

vedrører og skal sikre alle de geografisk beliggende europæiske lande, herunder også de lande, som ikke 

betragtes som medlemmer. Udformningen af en vesteuropæisk forsvarspolitik iagttages som uundgåelig, og 

vil ikke gå i stå blot fordi Danmark ikke kan beslutte sig. Spørgsmålet om forsvarspolitikken konstrueres 

ikke som et spørgsmål om det vil blive til en realitet eller ej, men snarere hvilken rolle Danmark vil spille i 

disse forhandlinger - tilslutningen konstrueres som en nødvendighed, da det forventes, at Danmark alligevel 

ikke vil være i stand til at ændre på det, de andre medlemslande beslutter. En aktiv rolle i forhandlingerne 

konstrueres også som nødvendig for at blive inkluderet i den sociale identitet ‘vi europæere’, der iagttages 

som et fællesskab, der bliver nødt til at udvikle sig i takt med udviklingen i Europa: 

 

»For at binde det ny Tyskland tættest muligt til et fælles Europa, bliver vi mere end før interesseret i et 

stærkere EF-samarbejde; både om økonomi og valuta, om miljøforbedring og sikring af social balance, både 

nationalt og i fællesskabet som helhed« (B.T. 1990: 2. maj). 

 

»Opbruddet i Østeuropa stiller krav til det vesteuropæiske samarbejde om at udvikle sig. Derfor bliver 

diskussionen om en økonomisk og monetær union mere påtrængende nu, fordi Vesteuropa står over for den 

opgave i de kommende år at skulle være med til at løfte og forbedre levevilkårene for folkene i Østeuropa« 

(B.T. 1990: 2. maj). 

 

Traktaten iagttages med henvisning til den europæiske udvikling med det nye Tyskland og opbruddet i 

Østeuropa. Der konstrueres forventninger til, at EF’s fremtidige opgave bliver at støtte op og forbedre 

vilkårene for de østeuropæiske lande, og binde det nye Tyskland til samarbejdet ved at tilbyde tyskerne et 

samlet og stærkt Europa, de kan tilslutte sig. Tilhængerne skelner mellem fælles Europa/splittet Europa, 

stærkere samarbejde/svagere samarbejde, nationalt/fællesskab, Vesteuropa/Østeuropa og forbedre levevilkår 

for Østeuropa/ikke forbedre levevilkår for Østeuropa. Disse distinktioner knytter Maastricht-traktaten og de 

ændringer, denne medfører til et spørgsmål om den fremtidige udvikling i Europa. Den iagttages med 

henvisning til de opbrud og ændringer, der forekommer i Europa og iagttager i denne sammenhæng EF som 

et samarbejde, der kan tilbyde disse nye lande et stærkt samarbejde at indtræde. Der konstrueres en 
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forestilling om, at de ændringer der finder sted i Europa medvirker til at forstærke nødvendigheden af et 

samlet EF, der tilskrives opgaven at sikre levevilkårene for de andre europæiske lande.  

 

Folkeafstemningen om Maastricht-traktaten ender med et nej, hvilket medfører en situation, hvor Danmark 

forhandler sig frem til fire forbehold, som danskerne stemmer ja til i 1993 med Edinburgh-aftalen.  

  

3.2.5 Edinburgh-aftalen - de fire danske forbehold 

Edinburgh-aftalen udtrykker et anderledes EU, hvor Danmark får lov til at være med, med udgangspunkt i en 

særaftale med forbehold. Iagttagelsen og forventningerne til forbeholdenes betydning for det danske EU-

medlemskab konstrueres forskelligt af de to sider. Tilhængerne iagttager, at Danmark som tidligere frygtet 

vil blive sat uden for samarbejdet, når det kommer til beslutninger og forpligtelser inden for disse fire 

områder. Der konstrueres forventninger om, at disse vil medføre en indskrænkning af Danmarks 

medbestemmelse i EU: 

 

»Det kan ikke overraske nogen, at vi efter et dansk ja ved folkeafstemningen helt klart vil arbejde for at få 

fjernet det forbehold igen« (Politiken 1993: 5. maj). 

 

»Det har hele tiden været min holdning, at Danmark skal være fuldt medlem af det europæiske fællesskab. 

Og jeg har hele tiden sagt, at jeg foretrækker Maastricht-traktaten, som den var oprindeligt« (Politiken 

 1993: 18. maj). 

 

»Uanset folkeafstemningen [red. ] den 28. september og vores undtagelser er kendsgerningen, at der 

kommer flere medlemmer af EU i de kommende år, og EU vil tage flere og flere beslutninger, som vi også 

bliver nødt til at gennemføre - også på de områder, hvor vi har undtagelser, for eksempel omkring retlige 

anliggender og asylpolitik« (Politiken 2000: 24. november). 

 

Tilhængerne iagttager de danske forbehold som en hindring af et fuldt EU-medlemskab. Det iagttages, at der 

skal arbejdes for at få forbeholdene fjernet, selv efter et dansk flertals ja til disse. Politikerne iagttager 

desuden en udvikling i EU, som Danmark ikke kan undlade at blive påvirket af. Forventningerne er, at 

selvom Danmark fortsat vil have de fire forbehold, vil EU med flere medlemmer udvikle sig i en retning, 

hvor flere og flere beslutninger vil blive gennemført - også på de områder, hvor Danmark har forbehold. EU 

konstrueres som et samarbejde, hvor der i fremtiden ikke vil være plads til, at enkelte lande laver deres egne 

aftaler inden for det fælles samarbejde. Størrelsen på EU iagttages som en vigtig faktor ift. den slags 

samarbejdsform, der vil være mulig, da de nye medlemslande også vil være med til at præge udviklingen.  
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Modstanderne iagttager derimod forbeholdene som et nationalt kompromis til Maastrichtraktaten, hvor 

Danmark stadig kan være med i samarbejdet, og samtidig undlade at være med på de områder, som ikke 

iagttages som samarbejdsområder, uden at miste indflydelse: 

»Efter et dansk nej er Maastricht bortfaldet, og vi er stadig fuldgyldige medlemmer af EF og det indre 

marked. Jeg vurderer, at vi vil stå i en ret stærk forhandlingssituation, fordi det danske nej har stor 

opbakning i Storbritannien, Tyskland og Frankrig. Det vil være uhyre besværligt for de andre lande at gå 

videre ad unionsvejen uden for EF« (Politiken 1993: 6. maj).  

 

»Nu har jeg fundet ud af begrebet. Vi skal have en kreativ model, der skal gå mere i bredden, der skal være 

fleksibel, have relationer til alle mulige lande, som skal være, hvis jeg lægger det til af præcision, som jeg 

har bedt om tidligere, skal bestå af gensidige overlappende europæiske cirkler i en sammenslutning af løsere 

karakter mellem frie selvstændige lande. En præcision jeg er utrolig glad for vi endelig har fået slået fast« 

(B.T. 1993: 15. maj). 

 

»Så det er rent klynkeri, når regeringen taler om, at vi mister indflydelse ved et nej eller i et fleksibelt EU. 

Det er helt op til os selv, hvor meget indflydelse vi ønsker. Vi kan godt være med på hurtigtoget på nogle 

områder og ikke være det på andre« (Politiken 2000: 24. september). 

 

Nej’et til Maastricht iagttages gennem distinktionerne fuldgyldige medlemmer/delvis medlemmer, 

opbakning/manglende opbakning, kreativ model/forpligtende model, sammenslutning mellem selvstændige 

lande/sammenslutning mellem afhængige lande og miste indflydelse/opnå indflydelse. Distinktionerne 

konstruerer muligheden for et anderledes, fleksibelt og løsere EU. Det iagttages, at andre medlemslandene 

støtter Danmarks nej til traktatændringerne og at, dette ikke har medført en forringelse af det danske 

medlemskab af EF dvs. det iagttages, at Danmark stadig er  fuldgyldige medlemmer, der ikke har mistet 

noget ved et nej. Det forventes, at det vil blive vanskeligt at føre unionsplanerne ud i livet uden Danmarks 

tilslutning. Med udgangspunkt i det danske nej konstrueres det, at Danmark befinder sig i en situation, hvor 

forhandlinger om et anderledes EF-samarbejde er muligt. Modstanderne introducerer begrebet om et 

fleksibelt EU. Forventninger til dette nye samarbejde tillader, at Danmark selv bestemmer hvilken grad af 

indflydelse, der ønskes, da det er muligt at være med på nogle områder og ikke være med på andre, og 

samtidig beholde det fuldgyldige medlemskab dvs. være med på en fleksibel måde.  
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3.2.6 Semantiske felter  

 Figur IX 

Tilhænger-semantikken knytter an til EU som et overnationalt samarbejde, der forventes at træffe bindende 

beslutninger, der dog kun forpligter ved enighed. Der konstrueres en fortælling om, at det danske trives i 

europæisk sammenhæng, og Danmark pålægges ansvaret for at forbedre levevilkårene for de dårligst stillede 

europæiske lande; Danmark hjælper de andre lande. Der konstrueres en fortælling om EU som en åben klub, 

der skal styrkes og fokusere på fælles europæiske interesser; der anlægges et europæisk fokus, hvor Danmark 

både lukkes om sig selv, men også åbnes mod det europæiske selvom det bliver omkostningsfuldt.  

Modstander-semantikken konstruerer EU som en union, der binder medlemslandene juridisk og medfører tab 

af national selvstændighed. Der konstrueres en fortælling af, at EU bevæger sig i retningen mod Europas 

Forenede Stater med traktatændringerne, der danner grundlaget for et helt nyt EU-samarbejde, som vil 

ophæve nationalstaterne. Modstander konstruerer en fortælling, hvor Danmark skal have et ‘kreativt’ 
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medlemskab og samtidig være fuldgyldige medlemmer. Danmark iagttages at lukke sig om sig selv for at 

fastholde nationalstaten som suveræn stat. Der konstrueres en fortælling om, at Danmark og EU fattiggøres 

ved at hjælpe ansøgerlande.  

3.3 Tredje tidsperiode: 2004-2015: Værdipolitik og arbejdsfordeling 

Omkring 2004 sker der et brud i kommunikationen, hvor EU dukker op på en ny måde. I tredje og sidste 

tidsperiode forekommer der en ændring i semantikken, hvor EU’s værdier og arbejdsfordelingen mellem 

nationalstaterne og EU’s institutioner bliver centrale sager for EU-debatten. Kommunikationen interesserer 

sig i højere grad for, hvordan der knyttes an til EU ud fra dets konstruerede kerneværdier, og hvordan disse 

gør EU mulig i nyere tid, samt hvilke værdier EU skal værne om, og hvilken rolle Danmark tilskrives i 

samarbejdet.  

3.3.1 Det nye Europa 

Med henvisning til øst-udvidelsen i 2004 iagttager tilhængerne EU som et projekt, som først og fremmest 

arbejder for at sikre et nyt Europa: 

»I dag, den 1. maj 2004, fjerner vi de sidste rester af dette jerntæppe. Det sker, når vi åbner den europæiske 

fold for ti nye medlemmer, af hvilke de otte indtil 1989 henslæbte en tilværelse i kommunismens mørke. 

Dermed tager vi afsked med det mest forfærdelige århundrede i Europas historie; i hvert fald målt på graden 

af død og ødelæggelse. Den begivenhed er nok et smil værd, ikke mindst i Danmark. Vi står ved skellet 

mellem det nye og det gamle Europa. Det gamle Europa var et Europa, hvor folk blev slagtet som kvæg, hvor 

lande indgik i politisk samarbejde med en pistol for tindingen. Et Europa, der i høj grad hvilede på frygt og 

mistænksomhed. Det nye Europa er et Europa bygget på tillid og frivillighed«  

 (B.T.: 2004: 1. maj). 

»EU handler nemlig om meget mere end økonomi. Frem for alt handler det om fred. Det europæiske 

samarbejde blev dannet efter de to verdenskriges inferno. Projektet lykkedes over al forventning. Heldigvis. 

Det vigtigste mål med østudvidelsen er ubetinget at skabe frihed og sikkerhed« (B.T. 2004: 1. maj). 

 

»Jerntæppet er endelig en saga blot. Winston Churchill smiler givetvis fra sin grav. Det samme har vi grund 

til at gøre i Danmark, når vi i dag byder 75 millioner østeuropæere velkommen i det europæiske samarbejde. 

Fremtiden tegner lys for Europa. Og dermed for Danmark – for uanset om vi vil det eller ej, så står vi last og 

brast med resten af kontinentet. På godt og på ondt«  

(B.T 2004: 1. maj 2004). 

 

Øst-udvidelsen med de 10 nye medlemslande iagttages som en historisk begivenhed, der konstrueres som en 

opgørelse med jerntæppet. Der skelnes mellem et nyt og et gammelt Europa i forhold til fredstilstanden og 
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indgåelsen af politiske samarbejder. Det gamle Europa under jerntæppet og kommunismens mørke 

italesættes som det mest forfærdelige århundrede i Europas historie med død, ødelæggelse, frygt og 

mistænksomhed, hvorimod det nye Europa bygger på tillid og frivillighed. Kommunikationen om denne 

begivenhed tildeles mening ud fra den sociale dimension, der knytter an til forventningerne til det nye 

Europa. Øst-udvidelsen iagttages gennem distinktionerne fjernelsen af jerntæppet/fastholdelsen af 

jerntæppet, åben europæisk fold/lukket europæisk fold, kommunisme//demokrati, det nye Europa/det gamle 

Europa, tillid/mistænksomhed og frivillighed/tvang. Der indlejres forventninger til, at EU med udvidelsen er 

med til at sikre et nyt samlet Europa, der konstrueres som grænseløst og bygger på de europæiske værdier 

som demokrati, tillid og frivillighed frem for kommunisme, ødelæggelse, død og frygt. Øst-udvidelsen bliver 

iagttaget som det sidste skridt mod at fjerne de sidste rester af jerntæppet, EU bliver i denne sammenhæng 

konstrueret som et økonomisk og politisk arbejde, der iagttages som det modsatte af det europæiske 

århundrede under kommunismen.  

 

I den anden tidsperiode fra 1979 - 2003 bliver samarbejdet mellem Vest- og Østeuropa iagttaget som et øst-

vest-samarbejde der ikke inkluderer medlemskab, men blot et samarbejde på tværs af blokkene. I denne 

tidsperiode tilskrives samarbejdet en anden form, idet østlandene bliver lukket ind i EU som medlemslande 

og udgør dermed et samlet nyt Europa med de allerede eksisterende medlemslande. Østlandene bliver 

dermed inkluderet på os-siden, hvor de førhen kun var på os-siden som modspil til stormagterne USA og 

Sovjet. Med italesættelsen af EU som et fredsprojekt, konstrueres der således forventninger til EU på en helt 

anden måde, end kommunikationen tidligere har gjort i første og anden tidsperiode. Kommunikationen i 

denne tidsperiode knytter EU an til som en løsning til at sikre fred, frihed, stabilitet og sikkerhed i Europa.  

 

Tilhængerne iagttager alle europæiske lande som mulige medlemmer, såfremt de opfylder de europæiske 

værdier. Modstanderne derimod sætter spørgsmålstegn ved ønsket om flere udvidelser: 

 

»Men på et tidspunkt må vi overveje, hvor grænserne skal gå. (..) Hvor stort kan EU blive og stadig 

fungere?« (Politiken 2004: 1 december). 

 

»Det er ikke acceptabelt, at der er korruption, og at tingene ikke er i orden. Det kan betyde, at Rumænien og 

Bulgarien skilles ad og ikke kommer med samtidig« (J.P. 2004: 15. december). 

»Nej, EU-landenes befolkninger ønsker ikke 72 millioner muslimer som medlemmer, og derfor skal 

optagelsesforhandlingerne aflyses. Det handler også om, at Tyrkiet fortsat har store problemer med 

demokratiet, med menneskerettighederne, med tortur og med islamisk fundamentalisme. Tyrkiet er ikke en 

del af Europa« (B.T 2005: 3. juni).  
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Selvom Rumænien iagttages som et europæisk land med mulighed for EU-medlemskab sammen med 

Bulgarien i kraft af EU-traktaten, iagttages det, at landenes problemer med korruption afskærer dem fra 

medlemskabet i første omgang. Korruption konstrueres som en ‘ueuropæisk’ værdi, der afgrænser 

Rumænien fra et medlemskab, selvom landets geografiske placering giver adgang til EU-medlemskabet. 

Muligheden for EU-medlemskab iagttages gennem distinktionerne overveje grænser/ikke overveje grænser, 

problemer med europæiske værdier/ikke problemer med europæiske værdier og del af Europa/ikke del af 

Europa. Landenes værdier og politiske forhold iagttages også som afgørende for medlemskab, der 

konstrueres i denne sammenhæng forventninger om, at Rumænien og Bulgarien splittes ad, så de ikke 

kommer med i EU på samme tid. Forventninger er, at det er værdierne, der på dette tidspunkt skaber de 

interne distinktioner i Europa mellem de europæiske lande. Ift. Rumænien er det korruption, der iagttages 

som det største problem, mens det ift. f.eks. Tyrkiet er andre værdier, der udgør et problem for et eventuelt 

medlemskab. Optagelsesforhandlingerne bliver i første omgang iagttaget betinget af problemer med 

demokrati, menneskerettigheder, tortur og islamisk fundamentalisme. Tyrkiet iagttages derfor ikke som en 

del af Europa. Politikerne konstruerer EU som et samarbejde, hvor der ikke er plads til bl.a. islamisk 

fundamentalisme, ikke-demokratiske lande, lande der ikke respekterer menneskerettighederne, og lande der 

gør brug af tortur. Ud fra disse begreber konstrueres EU dermed som et demokrati, der respekterer 

menneskerettigheder, ikke accepterer brugen af tortur og døjer ikke med islamisk fundamentalisme. I denne 

forbindelse er det således disse værdier, der adskiller de europæiske lande i os og dem. 

3.3.2 Arbejdsfordelingen i EU 

I denne tidsperiode interesserer kommunikationen sig for arbejdsfordelingen mellem medlemsstaterne og de 

europæiske institutioner. Især EF-domstolen bliver omdrejningspunkt for megen debat, idet det iagttages, at 

arbejdsfordelingen mellem EU og medlemsstaterne kommer til udtryk gennem denne institution.  

Modstanderne iagttager domstolen som en politisk institution, der arbejder for mere magt til EU: 

»Jeg håber, at Tyskland og Frankrig vil blæse på dommen og meddele, at man agter at handle, som landenes 

folkevalgte regeringer har besluttet. For hvem ved bedst, hvordan man får arbejdsløse i arbejde og får 

afbødet virksomhedslukningerne i begge lande? Det gør de folkevalgte regeringer« (Politiken 2004: 14. juli 

2004). 

  

»EU udøver i dag en række kompetencer, som unionen ikke er overladt efter grundlovens regler for 

suverænitetsoverdragelse. Grundloven brydes hver gang, EF-domstolen giver EU mere magt« (Politiken 

2007: 1. juli).  
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»Som ansvarlig minister må jeg stille spørgsmålet, om ikke EF-Domstolen har fået for meget magt og er til 

skade for EU-demokratiet, og om ikke EU på den måde bestemmer for meget over dansk udlændingepolitik. 

Domstole skal ikke føre politik, det har vi folkevalgte til« (B.T. 2008: 3. august) 

  

»Efter Grundloven skal de danske domstole rette sig efter loven. Domstolene er altså underlagt Folketingets 

love. En sådan magtdeling findes ikke i EU, hvor traktaten i modsætning til vores grundlov erklærer, at EF-

Domstolen skal »værne om lov og ret« (art. 220). Det er her, EF-Domstolens kup imod demokratiet har sin 

rod« (B.T 2008: 6. august). 

 

»Regeringen må meddele EU, at vi betragter de politiske domme som uanvendelige i Danmark. Det første 

skridt er, at integrationsministeren vil tage et opgør med domstolens politiske aktivisme. Men det ændrer 

ikke på de domme, som jo allerede er faldet og har tilsidesat demokratiet. Derfor er regeringens initiativ slet 

ikke nok. Der må tages et klart opgør med EU, hvor Danmark meddeler, at vi ikke vil følge de domme, som 

undergraver vores udlændingepolitik. Udlændingepolitikken kan aldrig tages bort fra Folketinget, uden at 

den danske befolkning ønsker det. Derfor er disse regler uanvendelige, og det må regeringen meddele EU. Vi 

vil aldrig acceptere EF-Domstolens juridiske statskup« (B.T. 2008: 6. august). 

 

Debatten om arbejdsfordelingen mellem medlemsstaternes folkevalgte regeringer og EU’s institutioner, 

herunder EF-domstolen, italesættes gennem distinktionerne folkevalgte regeringer/EF-domstolen, nationale 

kompetencer/EU-kompetencer, EU’s magtdeling/dansk magtdeling og uanvendelige politiske 

domme/anvendelige politiske domme. Iagttagelsen er, at EU har givet sig selv en række kompetencer, som 

ikke har rod i den danske grundlovs regler om suverænitetsoverdragelse dvs. det iagttages, at EU-domstolen 

griber ind på områder som underminerer den danske (udlændinge) politik, der i modsætning til EF-

domstolen er blevet udformet af den folkevalgte regering. Der er således en forventning om, at de 

folkevalgte regeringer ved, hvad der er bedst for de enkelte lande. EF-domstolens bestemmelser iagttages 

som uanvendelige, især i de tilfælde, hvor de underminerer den danske politik, idet politikerne iagttager, at 

de strider imod dansk lovgivning. Der konstrueres en spænding mellem EF-domstolen og medlemsstaterne, 

idet det iagttages, at domstolen blander sig i politiske forhold uden at have beføjelser til det. Især 

udlændingepolitikken iagttages som et område, hvor kun Folketinget tildeles legitimitet til at udforme love, 

da Folketinget iagttages som den eneste instans, der er folkevalgt. Dette italesættes i forlængelse af udtalelser 

omkring magtdelingen i Danmark og den manglende magtdeling i EU. De allerede eksisterende domme 

iagttages som domme, der tilsidesætter demokratiet og kræver en mere initiativrig udmelding fra regeringen, 

der forventes at tage et opgør med domstolens indgriben i dansk politik. Iagttagelsen er, at dansk ret skal gå 

forud for EU-ret. EF-domstolen konstrueres som et juridisk statskup, der forsøger at overtage magten i 

Danmark ved at fortolke og udforme den danske politik og altså overtage den folkevalgte regerings funktion. 
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Der installeres et paradoks i modstander-semantikken idet dansk ret forventes at gå forud for EU-ret i et 

overstatsligt samarbejde.  Der konstrueres forventninger til, at Danmark og de andre medlemslande i 

fremtiden skal sige fra over for Domstolens indvirkning på national politik, som det iagttages, at EU ikke har 

beføjelser til at blande sig i. Der konstrueres en kritik i modstander-semantikken af EF-domstolen, idet denne 

anklages for at gøre mere end blot at fortolke de love, der allerede er vedtaget i EU; det iagttages, at 

domstolen giver sig selv den beføjelse at kunne lave egne regler og dermed indtage en politisk rolle. Dette 

iagttages som værende i modstrid med demokratiet, hvor den lovgivende magt udelukkende afgrænses til de 

folkevalgte politikere. I debatten om denne arbejdsfordeling installeres der et paradoks, idet modstanderne 

iagttager, at det er et problem for dansk suverænitet og en overtrædelse af Grundloven, at EF-domstolen får 

forrang for de danske domstole. Denne iagttagelse etablerer et paradoks i modstandernes forventninger, idet 

EU på dette tidspunkt iagttages som et overnationalt samarbejde, men der installeres forventninger om, at et 

overnationalt samarbejde ikke forudsætter en overnational domstol. Der etableres en skelnen mellem hvad 

der iagttages som overnationalt, og hvad der fortsat iagttages som nationalt. 

 

Tilhængerne iagttager kritikken af EF-domstolen som uberettiget, da EF-domstolen ikke underminerer de 

danske, men sikrer de europæiske borgeres rettigheder: 

  

»Hvis man ønsker et overnationalt samarbejde i Europa, så må man også acceptere, at der skal være en 

overnational domstol« (B.T: 2006 13. januar). 

  

»Denne dom er på ingen måde et angreb på Danmark, men tværtimod endnu et bevis på, at EU er det bedste 

forsvar for den enkelte borgers ret til at vælge frit. Domstolen forsvarer borgernes grundrettigheder« 

(Politiken 2007: 31. januar). 

  

»Vi kan ikke på samme tid være medlem af EU og nægte at rette os efter domstolen. Og i princippet er det 

godt, at der er en uafhængig EF-domstol til at sikre overholdelse af de fælles regler. Men vi kan forholde os 

politisk til det politiske indhold af domstolens kendelser« (Politiken 2007: 1. maj). 

  

»EF-Domstolen har fastslået, hvordan visse regler i EU skal fortolkes. På samme måde fastslår danske 

domstole, hvordan Folketingets love skal fortolkes. Når den danske regering sår tvivl om gyldigheden af EF-

Domstolens afgørelser, sår den tvivl om hele det retssystem, som EU baserer sig på. Det er undergravende 

for systemet, og ikke værdigt for et land, der gerne vil være fuldgyldigt medlem af EU« (B.T. 2008: 2. 

august)  
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Tilhængerne iagttager, at der ikke kan være et overnationalt samarbejde i Europa, hvis der ikke samtidig 

accepteres en overnational domstol, som ikke iagttages som overgribende og underminerende, men derimod 

som borgernes forsvar og sikring af de fælles regler og rettigheder. Forholdet mellem EF-domstolen og de 

danske institutioner iagttages gennem følgende distinktioner: acceptere overnational domstol/ikke acceptere 

overnational domstol, forsvar/angreb, sikre/underminere og fortolke love/udforme love. Tilhængerne 

konstruerer en forestilling om, at der i EU findes den samme magtdeling, som der eksisterer i Danmark ift. 

domstolenes funktion, hvor de fortolker love. Det iagttages, at kritikken af EF-domstolen sår tvivl om hele 

det retssystem som EU baserer sig på, og dette skader Danmarks mulighed for at være et fuldgyldigt medlem 

af EU. Der knyttes altså an til, at EU’s domstol fungerer på samme måde som Danmarks nationale domstole.  

 

3.3.3 EU’s kerneområder 

I forlængelse af diskussionen om arbejdsdelingen mellem EU og medlemsstaterne debatterer politikerne også 

om EU’s funktion og kerneområder, dvs. hvilke områder det forventes, at EU-landene skal samarbejde om. 

Her bliver omdrejningspunktet altså EU’s arbejdsområder, og dem er der forskellige forventninger til: 

  

»Spørgsmålet er ikke, om vi skal samarbejde i Europa eller ej, for selvfølgelig skal man det. Spørgsmålet er 

hvordan. Jeg drømmer om, at vi havde et samarbejde, hvor man fokuserede på det, som er nødvendigt - 

miljø, forbrugerpolitik, handel, det indre marked og den slags ting« (B.T: 2003 12. september).  

  

»Det er meningsløst i en globaliseringstid at sidde i hver sin nationalstat og ville klare sig alene. Derfor er 

et ja til forpligtende, overnationalt europæisk samarbejde til løsning af grænseoverskridende problemer 

indlysende« (Politiken 2005: 9. april, 2005). 

  

»For det andet bør der være et grænseoverskridende aspekt ved det, som vi samarbejder om i EU. Det 

betyder, at EU bør tage sig af politiske områder, hvor det ene land negativt kan påvirke det andet land, hvis 

ikke man samarbejder. For det tredje bør der være stordriftsfordele i det, som EU skal samarbejde om. Det 

betyder, at vi skal kunne gøre tingene bedre og mere effektivt ved at gøre tingene sammen i EU end ved at 

gøre tingene i landene hver for sig« (B.T. 2005: 24. oktober). 

 

»Nu handler samarbejdet om økonomisk krisestyring, den grønne dagsorden, modernisering af det indre 

marked, optagelse af kandidatlande i naboområdet og den fortsatte udbredelse af demokrati og 

menneskerettigheder uden for Europas grænser. Det europæiske samarbejde kan forekomme tungt. Og vi 

brokker os til tider, når tålmodigheden er ved at slippe op over lange beslutningsprocesser. Og nej, EU er 

ikke perfekt, og samarbejdet i EU er ikke uden udfordringer. Men- ja, EU er et helt unikt fredsprojekt for 

vores hjørne af verden«  (J.P. 2012: 10. december). 
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»Vi har den holdning, at EU skal handle om fred, frihed og frihandel. Det, der ikke fremmer fred, frihed og 

frihandel, prøver vi at sætte foden ned over for. Det vil sige, at kernen i EU bør være det indre marked og 

freds-og frihedsprojektet for Europa, og at vi undrer os over mange af de ting, som EU beskæftiger sig med i 

øjeblikket, forbrugerpolitik og ligestilling for eksempel« (Politiken 2015: 23. august).   

 

Politikernes forventninger til EU’s arbejdsområder rækker over forskellige områder herunder miljø, handel, 

det indre marked, frihed, fred, grænseoverskridende problemer, økonomisk krisestyring, en grøn dagsorden, 

optagelse af nye kandidatlande, udbredelsen af demokrati og menneskerettigheder uden for Europas grænser. 

Det iagttages, at der i EU er for mange samarbejdsområder, som konstrueres som vigtige nok til at være 

samarbejdsområder. Det problematiseres, at EU beskæftiger sig med andre områder end de konstruerede 

kerneområder. Forventningerne er, at der ikke er plads til andre værdier såsom forbrugerpolitik og 

ligestilling. Der konstrueres en forventning om, at EU kun skal beskæftige sig med kerneområderne og alt 

andet skal udelukkes. Fællesskabet konstrueres ikke som et fællesskab, der inkluderer alle tænkelige forhold 

som vedrører medlemslandene, men bestemte områder som udvælges ud fra kriterier som tilskrives en 

grænseoverskridende karakter og områder, hvor der iagttages fordele ved at EU styrer i stedet for 

medlemsstaterne. Iagttagelsen i denne forbindelse er, at samarbejdet er blevet fælles om for mange områder. 

Det iagttages, at samarbejdet ikke er perfekt eller uden udfordringer, men et unikt fredsprojekt for det 

europæiske hjørne af verden. EU iagttages som en enhed med visse udfordringer. Det der problematiseres i 

denne forbindelse, er de lange beslutningerprocesser, der iagttages som tunge og sætter derfor tålmodigheden 

på prøve. På trods af, at samarbejdet iagttages som udfordrende, konstrueres projektet som unikt og vigtigt 

for demokratiet, menneskerettighederne, den europæiske økonomi og marked, miljøet etc. 

Der konstrueres også forventninger til, at EU ikke kun udbreder demokrati og menneskerettigheder inden for 

dets egne grænser, men påtager sig en global ansvarlighed, hvor EU tildeles opgaven at udbrede de 

europæiske værdier såsom demokrati og menneskerettigheder i lande, som ikke konstrueres som en del af det 

europæiske samarbejde. Der skabes forventninger til, at EU’s nabolande skal dele de europæiske værdier, 

uden nødvendigvis at være med i samarbejdet, dvs. samarbejdet konstrueres som en enhed for sig selv som 

lukkes om medlemslandene, mens de europæiske værdier konstrueres som noget, der rækker ud over EU’s 

grænser. 

 

3.3.4 Danmarks rolle i det nye Europa 

Der konstrueres forskellige forventninger til, hvilken rolle Danmark skal have i ‘det nye Europa’. I sidste del 

af denne tidsperiode er et af de mest diskuterede emner Danmarks placering i EU. Der iagttages i 

særdeleshed en bekymring for Danmarks fremtid i forhold til en opsplitning mellem EU-landene: 
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»Europa står over for vældige udfordringer de kommende år, fordi fornemmelsen af »fælles formål« bliver 

overdøvet af uvilje og mistro til fællesskabet. Det kan føre til en splittelse og svækkelse af EU, hvor der i 

øjeblikket kan iagttages to modsatrettede tendenser: Det er desværre troligt, at Storbritannien vælger at 

sætte sig selv endnu mere uden for det stadigt tættere samarbejde - mens andre kræfter arbejder for et endnu 

mere forpligtende (og givtigt) samarbejde om den økonomiske politik. I den situation kan Danmark blive 

stillet over for et valg, som ikke burde være vanskeligt. Vi skal naturligvis være med der, hvor beslutningerne 

træffes« (B.T 2012: 6. juli) 

  

»For Danmark er det vigtigt at undgå en opsplitning af EU-samarbejdet i faste A-og B-hold. Vores 

deltagelse i europluspagten og finanspagten viser, at vi både ønsker og kan bygge bro over den mest oplagte 

skillelinje i dagens EU - skellet mellem euro og ikke-eurolande. Vi har gennem aktiv deltagelse i 

forhandlingerne om fælles banktilsyn i december været med til at sikre et godt kompromis. På samme måde 

vil vi engagere os aktivt i de kommende forhandlinger om en fælles afviklingsmekanisme for nødlidende 

banker« (B.T. 2013: 3. januar). 

 

»Efter 40 år med Danmark i det europæiske samarbejde har det samarbejdende Europa bidraget til at skabe fred 

i Europa og vækst og arbejdspladser i Danmark. Og Danmark har bl. a. bidraget til at gøre Europa 

grønnere og mere åbent. Vores jubilæum er en udmærket anledning til at drøfte Danmarks fremtidige 

placering i et EU, hvor gamle alliancer og traditionelle samarbejdsmønstre er under opbrud. Tiden er inde 

til at overveje, hvordan Danmark får mest mulig gavn af det europæiske samarbejde, og hvordan vi bedst får 

sat vores fingeraftryk på fremtidens Europa« (B.T. 2013: 3. januar). 

 

Der italesættes en bekymring for, at EU i de kommende år vil opleve en masse udfordringer, en uvilje mod 

fælles europæiske mål og en opsplitning af EU-landene i A og B-hold ud fra medlemsstaterne engagement i 

samarbejdet og tilslutning til samarbejdets tiltag. Der konstrueres en situation, hvor  

Danmark bliver nødt til at vælge side og forventes at vælge den side, hvor beslutningerne træffes. Mening i 

denne tidsperiode tildeles gennem de sociale distinktioner beslutningstagerne/beslutningsfølgerne, 

Storbritannien/EU-lande, A hold/B hold etc. Disse sondringer giver udtryk for en situation, hvor tilhængerne 

iagttager en nødvendighed til at definere Danmarks rolle i EU for at undgå opsplitningen i faste A og B hold. 

Det danske samarbejde i EU konstrueres som aktivt og deltagende i bl.a. europluspagten og finanspagten. 

Der konstrueres således en forventning om, at Danmark bygger bro mellem de europæiske lande, så der i 

samarbejdet ikke længere kan skelnes mellem landene på baggrund af tilslutningen til euroen. Det iagttages, 

at løsningen på den mulige opsplitning er et kompromis mellem eurolande og ikke-eurolande, hvor der 

skabes forventning til, at Danmark vil engagere sig i de kommende forhandlinger. Forhandlingerne tildeles 

rollen at udvikle en fælles afviklingsmekanisme for nødlidende banker, som alle lande skal blive enige om 
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og deltage i, dvs. løsningen konstrueres som et kompromis, der skal være gældende ud over de gældende 

aftaler, og som inkluderer alle lande uden undtagelser. Kompromiserne iagttages som fællesskabende tiltag. 

Tilhængerne knytter således mening om EU-samarbejdet an til tid, idet iagttagelsen er, at der skal arbejdes 

på at skabe sammenhold, fælles vilje og fælles mål for at undgå fremtidige udfordringer med opsplitningen 

af medlemslandene. Opsplitning iagttages ikke kun ift. Eurotilslutningen, men også uenigheden ift. 

samarbejdets udvikling. Der italesættes to fløje, der repræsenterer to forskellige udviklinger; den ene 

afstandtagen fra EU som union og den anden et tættere samarbejde. Dansk EU-medlemskab bliver 

konstrueret som gavnligt, idet EU iagttages som  en løsning og muligheden for at skabe fred, vækst og 

arbejdspladser i Danmark. EU og Danmarks forhold i denne tidsperiode konstrueres som et gensidigt 

samarbejde, hvor det iagttages, at EU har været med til at hjælpe økonomisk og sikre fred, mens Danmark 

har været med til bl.a. at sætte den grønne dagsorden. Der konstrueres en forestilling om, at de gamle 

alliancer og samarbejdsmønstre er under opbrud. Tilhængerne iagttager Danmarks videre forløb i EU ud fra, 

hvordan Danmark får mest gavn af at være i EU, herunder være med til at sætte den fremtidige kurs. Der 

konstrueres således forventninger til, at Danmark fortsat skal deltage aktivt i udformningen af Europas 

fremtid og undgå opsplitninger.  

  

Modstanderne pålægger Danmark ansvaret for at værne om danske interesser herunder sikre, at Danmark får 

samme rabatter som de andre sammenlignelige lande og fastholde den danske model for velfærd: 

 

»Danmark har hidtil optrådt loyalt i forhandlinger, og vi har afholdt os fra rabatter. Dermed er vi endt med 

at være dem, der betaler mest til EU. Der må man bare sige: Vi vil ikke fortsætte den vej…Der er jo en 

grænse for, hvor meget vi vil bidrage, når vi kan se, at lande som Storbritannien og Sverige, lande vi 

sammenligner os med, har rabatter« ( B.T 2011: 7. marts, 2011). 

  

»Det, som vi skal fokusere på i EU, er at sikre, at vi kan fastholde den model, som vi har i Danmark - vores 

overenskomstregler og velfærdssamfund - så det ikke bliver undergravet af EU. For det er netop den danske 

samfundsmodel, der er skyld i, at vi i Danmark står så godt rustet til at klare krisen« (J.P.  2009: 31 maj). 

  

»Globalisering. Ønsker man en udvikling, hvor EU skal bestemme stadigt mere over vores økonomi, eller 

ønsker man at værne om vores euroforbehold og det danske demokrati? I Folkebevægelsen mod EU og 

Enhedslisten er vores holdning klar. Vi siger nej til euroen og ja til et solidarisk Europa«  (B.T. 2014: 30. 

april).  

  

»For EU-tilhængerne er det aldrig et godt tidspunkt at diskutere EU. Den fælles union er en tabersag for 

samtlige ja-partier. Men man skal jo ikke være Sherlock Holmes for at gennemskue, at en sådan udvikling 
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(red. indførelsen af Euroen) de facto vil splitte EU midt over og på sigt opløse EU, som vi kender det i dag. 

Hvordan skal Danmark placere sig i forhold til en sådan udvikling? (…)Det spørgsmål fortjener ikke 

strudsepolitik, men en åben og ærlig dialog med befolkningen. For det er nu, at der træffes afgørelse om 

fremtidens Europa og Danmarks placering heri. I morgen kan det være for sent. Og når der er EU-

parlamentsvalg, siger de, at det skal vente til folketingsvalget« (Politiken 2012: 26. juli).  

  

Danmarks fremtidige placering iagttages ud fra distinktionerne loyalt/illoyalt, betale mest til EU/betale 

mindst til EU, grænse for bidrag/grænseløst bidrag, klare krisen/ikke klare krisen, sikre den danske 

model/undergrave den danske model, nej til Euro/ja til Euro, åben dialog/strudsepolitik og udvikling mod at 

EU bestemmer/værne om forbehold og demokrati. Distinktionerne knytter an til Danmarks rolle ud fra især 

økonomiske betragtninger af, hvad Danmark bidrager med til EU, og om dette bidrag stemmer overens med 

de lande, som det iagttages, at Danmark sammenligner sig med. Der konstrueres en forestilling om, at EU 

undergraver den danske model og Danmark pålægges ansvaret for at sikre, at dette ikke sker. Der 

konstrueres ydermere en kritik af tilhængernes ‘strudsepolitik’, hvor der knyttes an til, at tilhængerne 

undlader at diskutere EU, selvom EU iagttages at befinde sig i et afgørende øjeblik for Danmarks placering i 

EU. Både tilhængerne og modstanderne iagttager Euroen som et tiltag, der vil splitte de europæiske lande 

internt, tilhængerne iagttager at løsningen for at undgå en opsplitning er at undlade at være med i euroen og 

arbejde for et solidarisk Europa, der ikke udelukker lande ud fra en manglende tilslutning til Euroen. 

 

3.3.5 Semantiske felter 
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Figur X 

Tilhænger-semantikken knytter an til EU som et fredsprojekt, der konstrueres som grundlaget for det Nye 

Europa. Danmarks fokus i denne tidsperiode rettes mod omverden, hvor Danmark både hjælper sig selv, EU 

og andre lande. Der konstrueres således en fortælling, hvor Danmark pålægges et globalt fokus. Danmark 

forventes også at deltage i EU-samarbejdet og sikre, at der ikke forekommer interne opsplitninger i A- og B-

hold ud fra tiltag som Euroen, uvilje mod fælles mål og ønsket om forskellige former for tilknytning til EU.  

Modstander-semantikken konstruerer en fortælling om EU som både et økonomisk og politisk samarbejde, 

hvor især EF-domstolen gøres til omdrejningspunkt for en kritik af en udvikling, hvor EU bestemmer og 

giver sig selv styringskompetencer på områder, der konstrueres som national anliggender. Modstanderne 

konstruerer en fortælling om, at det skal overvejes hvor grænserne i EU skal gå for at samarbejde stadig kan 

fungere, og grænsen for Danmarks bidrag. Danmark pålægges et nationalt fokus, hvor kommunikationen 

interesserer sig for danske interesser og selvhjælp; sikre Danmark.  

3.4 Delkonklusion 

Semantikken i den første periode knytter an til en økonomisk kommunikation, der tildeler EF-medlemskabet 

mening ud fra en økonomisk sondring af, hvad Danmark mister eller opnår ved et medlemskab. Den 

økonomiske kommunikation bliver irriteret af politiske iagttagelser af EF’s udvikling mod en møntunion og 

et overstatsligt, forpligtende samarbejde, hvor semantikken handler om, hvad Danmark kan opnå eller miste 

ift. politisk selvstændighed og egnsudvikling. De tre meningsdimensioner konstruerer altså tilsammen en 

økonomisk semantik, hvor mening ud fra alle tre dimensioner knytter an til en skelnen mellem profit og tab.  

I 1979 sker der et semantisk brud i kommunikationen, hvor EF-debatten dukker op på en ny måde. 

Kommunikationen i denne tidsperiode interesserer sig for EF's udvikling mod en politisk union, øst-vest 

samarbejdet og nationalstaternes mulighed for selvbestemmelse. I denne tidsperiode finder en række 

begivenheder sted i EF som muliggør nye iagttagelser af samarbejdsformen i EU. En af disse begivenheder 

er EF-pakken, der iagttages som et valg mellem Norden og Europa. Denne traktatændring iagttages som et 

grundlag, netop fordi det iagttages, at spørgsmålet om frivillighed ikke længere kommer til at være en 

mulighed, da Danmark bindes af juridiske forpligtelser, som modstanderne især problematiserer med 

henvisning til spørgsmålet om tvungen tilslutning til udenrigs- og sikkerhedsområdet. Valget om EF-pakken 

konstrueres som et valg mellem en åben eller en integrationistisk vej, hvor den integrationistiske forbindes til 

udviklingen mod den politiske union, mens den åbne vej italesættes som den, der tillader samarbejde med 

andre lande og en fortsættelse af den daværende uformelle samarbejdsform. 

I tredje tidsperiode interesserer kommunikationen sig for EU’s øst-udvidelse med de ti nye lande, som 

konstruerer en fortælling om det nye Europa, det nye Europas værdier og arbejdsfordelingen mellem den 

folkevalgte regering i medlemslandene og EF-domstolen, der kritiseres for at have tildelt sig selv 
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lovgivningskompetencer og dermed underminerer nationalstaternes politik på især de områder, der ikke 

konstrueres som EU’s samarbejdsområder. Det iagttages, at alt for mange områder er blevet konstrueret som 

vigtige nok, hvilket har ført til, at samarbejdet iagttages som værende for tæt på for mange områder. De 

udvalgte kerneværdier inkluderer økonomistyring, opretholdelsen af fred og sikkerhed og 

grænseoverskridende områder, hvor der konstrueres en forestilling om, at fællesskabet kan klare det bedre 

end de enkelte medlemslande hver for sig. Afsluttende debatteres Danmarks rolle i det nye Europa, hvor det 

forventes, at Danmark skal spille en aktiv rolle for ikke at ende ud i en situation, hvor medlemslandene bliver 

opdelt i hold, og Danmark vil ende på det hold, der bliver sat uden for medindflydelse.  

Den politiske fortælling om EU går fra at være en simpel fortælling om et økonomisk samarbejde, der vil 

hjælpe Danmark til at skabe vækst og forbedre den sociale stade til at være en mere kompliceret fortælling 

forstået på den måde, at flere kommunikative aspekter bliver inddraget i den EU-semantik, der konstitueres. I 

takt med forøgelsen af kompleksiteten ændres forventninger til EU gennem tiden også. Semantikken har 

gradvist ændret sig fra at knytte an til, hvordan EU hjælper Danmark til hvordan Danmark også hjælper EU 

ved at engagere sig i EU-samarbejdet. I semantikken er der således gradvist sket en ændring, hvor det 

konstrueres, at Danmark og EU fungerer som et gensidigt samarbejde, hvor både EU og Danmark styrer sig 

selv og gensidigt får noget ud af samarbejdet både økonomisk men også politisk. 

 Figuren illustrerer to udvalgte paradokser for hver periode. Nogle af paradokserne går igen eks. 

selvstændig/afhængig mens andre forskydes til nye paradokser. Alle paradokser relaterer dog tilbage til det 

fundamentale suverænitetsparadoks og betragtes derfor systemteoretisk som forsøg på at håndtere dette 

paradoks. 

 

Figur XI 
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Kapitel 4: Formanalysen  

I den semantiske analyse undersøgte vi den historiske konstruktion af EU-debatten med udgangspunkt i 

politikernes iagttagelser fra 1972 - 2015. I denne del af analysen vil vi undersøge de aktuelle former som EU 

gives og udfolde de aktuelle paradokser, som disse former installerer. Vi er altså interesseret i at undersøge, 

hvordan de danske politikere gør det muligt at fortsætte kommunikationen om EU uden at blive paralyseret 

af de paradokser, kommunikationen om EU er udsprunget af. Vi har valgt at tage udgangspunkt i den 

aktuelle EU-debat med start i 2016, fordi Danmark her bliver sat i en situation, hvor politikerne redefinerer 

Danmarks forhold til EU under en række kriser og Brexit.  

I denne analyse har vi udvalgt tre aktuelle former, som de danske politikere har introduceret i den politiske 

debat som forsøg på at håndtere det fundamentale suverænitetsparadoks. Et gennemgående analytisk redskab 

som vi vil benytte i denne analyse er ledetråden selv-/fremmedreference som vil blive brugt til at belyse, 

hvordan politikerne som et led i håndteringen af paradokset henviser til forskellige iagttagelser af EU og 

nationens styringskompetencer ved enten at kommunikere selvrefererende eller fremmedrefererende. Denne 

ledetråd gør det muligt for os at iagttage, hvordan politikerne iagttager arbejdsdelingen mellem EU og 

Danmark ved enten at pålægge EU ansvaret for at løse konkrete problemer eller knytte an til, at ansvaret 

lægges over på medlemslandene. Denne ledetråd vil altså blive brugt til at belyse, hvem det er, der bliver 

gjort til genstand for styring.  

 

4.1. Del/helhed 

Paradokset om suverænitet forskydes i den nutidige kommunikation til paradokset del/helhed, hvor der er 

uenighed blandt politikerne om styringsforholdet mellem EU og medlemslandene. I kommunikationen 

iagttages EU på to vidt forskellige måder; modstanderne iagttager EU som et selvstændigt samarbejde, der 

fungerer uafhængigt af medlemslandene og altså er noget i sig selv,  

mens tilhængerne iagttager EU som summen af det, medlemslandene selv gør EU til. Det der er på spil i 

dette paradoks, er altså definitionen og iagttagelsen af EU’s karakter, og hvordan arbejdsfordelingen mellem 

EU og medlemslandene iagttages, herunder hvilke områder, der hører ind under EU’s ansvar, og hvilke 

områder medlemslandene selv skal regulere. Dette forhold har betydning for hvem, der iagttages som 

ansvarlig for de nutidige kriser i EU herunder flygtninge-, migrants- og vækstkrisen.  

  

Der opstår et paradoks i modstandernes iagttagelse af EU som en selvstændig enhed, der selv skal træffe 

beslutninger og pålægges ansvaret for EU’s store kriser. I kommunikationen italesættes der en tillidskrise på 

baggrund af en forståelse af, at EU ikke har formået at løse kriserne hvilket udløser en kritik: 

 

»Så når danskerne valgte at stemme nej - i hvert fald til en del af indholdet - og hollænderne gjorde det 

samme i spørgsmålet om Ukraine, tror jeg, det fortæller en anden samlet historie, som vi ikke alene er nødt 
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til at forholde os til politisk, men som vi også er nødt til at handle på. Der er tale om en krise mellem EU og 

EU-landenes befolkninger - det er en legitimitetskrise, og vi er bare nødt til at få den løst« (B.T. 2016: 15. 

juni).  

  

»De to kriser i forening materialiserer sig i en tillidskrise. Forstået sådan, at europæerne mister tilliden til, 

at EU faktisk formår at levere løsninger og stærke svar på de to overvældende udfordringer samt på en 

række mindre« (Berlingske 2016: 23. juni). 

  

»Jeg håber, at S en dag vil erkende, at det er nationalstaterne, der løser problemerne - ikke EU. Som med 

flygtningekrisen hvor det er nationalstaterne, der har taget affære og ikke EU« (B.T. 2016: 5. juni).   

 

Tilliden til EU konstrueres som et spørgsmål om, hvorvidt EU har bevist sin værdi ved at håndtere de store 

kriser. Distinktionerne som tillidskrisen iagttages gennem er, miste tillid/vinde tillid, levere løsninger og 

svar/ikke levere løsninger og svar og håndtere problemer i EU/håndtere problemer nationalt. Der konstrueres 

en forestilling om, at EU’s manglende ansvar og evne til at løse problemer er EU’s største udfordring 

nutildags og kræver en løsning, for at landene igen kan få tillid til samarbejdet. Mistilliden iagttages som en 

udfordring for EU’s funktionsduelighed som et muligt internationalt samarbejde, der fungerer bedre og kan 

tage affære på en anden måde end de nationale stater selv kan formå. Der bliver med udgangspunkt i disse 

distinktioner stillet spørgsmålstegn ved EU’s værdi og rolle, dvs. om samarbejdet er nødvendigt, og om 

medlemslandene fortsat får noget ud af at samarbejde, eller medlemslandene lige så godt kunne finde et 

alternativ eller klare sig selv.  

 

Sideløbende med tillidskrisen er et af omdrejningspunkterne i den aktuelle debat Storbritanniens stillingtagen 

til deres EU-medlemskab. Det iagttages, at EU's tillidskrise bliver forværret, hvis Storbritannien melder sig 

ud, da det vil blive endnu sværere at arbejde sammen og finde løsninger på udfordringerne. En udmeldelse af 

EU iagttages dog ikke som løsningen på tillidskrisen eller de andre kriser, men derimod et endnu tættere 

samarbejde - selv efter Brexit: 

 

»Selv uden Brexit - britisk udtræden af EU - er der uendeligt meget på spil i Europa netop nu, hvor EU står 

midt i to meget alvorlige kriser, nemlig flygtninge-og migrantkrisen og vækstkrisen. (...)Her var den store 

eksamen, som EU skulle bestå for at genvinde legitimiteten i medlemslandenes befolkningers øjne, for intet 

problem egnede sig lige så godt til at demonstrere unionens værdi og hele pointen med at håndtere 

grænseoverskridende problemer i fællesskab« (B.T. 2016: 23. juni). 
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»Vi skal ved denne forening af de økonomiske kræfter bevare og styrke freden og friheden. Det er det helt 

overordnede, og derfor vil det være skadeligt for os alle, hvis briterne vælger at træde ud af EU. Det vil 

forværre den krise, de europæiske lande befinder sig i, og gøre det endnu vanskeligere at finde fælles 

løsninger på de trusler og udfordringer, vi møder« (B.T. 2016: 26. februar). 

 

Modstanderne iagttager de europæiske kriser som eksamener, hvor de er fremmedrefererende i deres 

kommunikation om EU som en enhed, der pålægges ansvaret for at løse de fælles grænseoverskridende 

problemer, som konstrueres som det fundamentale i EU-samarbejdet. Politikerne tilskriver altså EU 

styringskompetencer, hvor det forventes, at det er EU der skal ‘træde i karakter’ og løse problemerne, mens 

medlemslandene iagttages som tilskuer, der blot ser til, da medlemslandene har overdraget de nationale 

problemløsningskompetencer til EU, og nu venter på sidelinjen for at iagttage, hvordan EU har tænkt sig at 

løse de fælles kriser. EU’s opgave iagttages gennem distinktionerne genvinde legitimiteten/miste 

legitimiteten, demonstrere unionens værdi/ikke demonstrere unionens værdi, forværre krise/løse krisen, 

fælles løsninger/nationale løsninger, mere EU/mindre EU og træffe beslutninger/ikke træffe beslutninger. 

Storbritanniens stillingtagen til EU bliver iagttaget som et forhold, der vedrører hele unionen, ikke kun 

Storbritannien selv, da en eventuel udmeldelse konstrueres som betydningsfuld for sammenholdet i EU og 

muligheden for at komme denne tillidskrise til livs. Politikerne iagttager, at Danmark selv uden 

Storbritanniens deltagelse skal samarbejde mere mod at styrke samarbejdet i EU, så det igen kan træffe 

beslutninger og tage ansvar.  

 

Tilhængerne, der iagttager EU som summen af medlemslandenes bidrag gøres afhængigt af medlemslandene 

og pålægges derfor ikke nogen værdi i sig selv. Ud fra dette iagttagelsespunkt er politikerne selvrefererende 

idet der knyttes an til, at det er medlemslandene, der udgør og giver EU sin betydning og eksistens som en 

samlet enhed, og derfor iagttages kritikken af EU som en kritik af medlemslandene selv: 

 

»Europa er grundlæggende nationalstaternes Europa og ikke noget i sig selv. Hele den europæiske kultur 

udspringer af nationalstaterne. Derfor mener jeg, at det er u-europæisk og forkert at lave transnationale 

mandater, som er uafhængige af et medlemsland« (B.T. 2018: 23. januar).   

 

»For størstedelen af det politiske landskab i Danmark er det blevet en sport at nedgøre og give EU skylden 

for alle de problemer, vi har. Men det er løgn og ansvarsflugt. EU er os selv. EU er, hvad vi gør det til. 

Hverken mere eller mindre. Derfor kan vi ikke klandre EU for manglende evne til at løse fælles problemer, 

uden at vi samtidig retter en anklage mod os selv. Navnlig kan man ikke tillade sig at rette anklager mod EU, 

når man ikke selv vil bidrage til fælles løsninger« (B.T. 2016: 23. juni). 
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»Vi tager det lokale og nationale demokrati for givet, men synes først at være ved at vænne os til vores 

europæiske del. Måske har vi brugt for mange kræfter på at integrere medlemslandene i EU - og for få på at 

integrere EU i medlemslandene?« (J.P. 2017: 23 marts).  

 

»Politik handler altid om, hvad er alternativet? Vi kan ikke bare stå ved den dansk-tyske grænse og være 

ligeglade med, hvad der sker syd for grænsen. Vi en del af Europa og bærer en del af ansvaret for at bevogte 

Europas fælles ydre grænse« (Politiken 2018: 26. januar).  

  

Der konstrueres en kritik af forståelsen af EU som noget, der kan fungere uafhængigt af medlemslandene. 

Tilhængernes iagttagelse er, at EU hverken er mere eller mindre end hvad medlemslandene gør det til, dvs. 

EU iagttages ikke som en selvstændighed enhed, som kan kritiseres for enten at gøre for meget eller for lidt 

ved de problemer EU står over for. De ovenstående citater udtrykker to former for selvreferencer; den ene 

selvreference knytter an til EU som genstand for styring, hvor det iagttages, at EU er en sammensmeltning af 

forskellige kulturer, der tilsammen har skabt grundlaget for en europæisk kultur. Medlemslandene iagttages 

gennem denne selvreference som dem, der styrer mens EU er genstand for styring. I den anden selvreference 

knytter politikerne an til, at EU gøres til den, der styrer idet det forventes, at medlemslandene selv skal 

bidrage til de fælles løsninger som en del af EU. Kritikken af EU bliver dermed forskudt til at være rettet 

mod medlemslandene selv. Der opstilles således nye distinktioner for at håndtere paradokset om EU's 

karakter og ansvar. Distinktionerne er bl.a. afhængig af medlemslande/uafhængig af medlemslande, nationalt 

ansvar/europæisk ansvar, rette anklage mod EU/rette anklage mod medlemslande og integrere medlemslande 

i EU/integrere EU i medlemslande. Især den sidste distinktion er interessant, idet det iagttages, at 

udgangspunktet i EU har været, at det er medlemslandene der er blevet integreret i EU frem for EU, der er 

blevet integreret i medlemslandene, dvs. udgangspunktet for samarbejdet har været EU som en helhed og 

medlemslandene som dele. Dette udgangspunkt konstrueres som et problem, da dette har bidraget til, at 

spørgsmålet om hvem der skal tage ansvar, og være frontløber for at finde løsninger på de opståede 

problemer i EU er et spørgsmål om, hvordan arbejdsfordelingen mellem medlemslandene og EU bør være på 

baggrund af det iagttagede styringsforhold mellem EU og medlemslandene. Dette spørgsmål er ikke noget 

nyt, der opstår i nyere tid, det er derimod en fortsættelse af den semantik, der dukkede op i især den tredje 

tidsperiode. Der konstrueres en forestilling om, at medlemslandene som en del af EU, skal være med til at 

finde fælles løsninger, i stedet for at iagttage EU som et selvstændigt og uafhængigt samarbejde, der 

eksisterer uden for nationalstaterne. Netop fordi iagttagelsen nu er, at EU ikke er noget i sig selv, iagttager 

politikerne, at den kritik der rettes mod EU i nyere tid ikke er berettiget, da medlemslandene selv flygter fra 

ansvaret ved at iagttage EU som noget, der skal løse sine egne problemer. Der sker et re-entry her, idet 

iagttagelsen er, at EU som en helhed forudsætter medlemslandenes indblanding og samarbejde for at løse de 

problemer, der er i EU, fordi EU netop iagttages som en enhed, der bliver holdt sammen af medlemslandene, 
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dvs. EUs problemer og kriser kan ikke være EU’s eget problem, idet kriserne iagttages som et fælles 

anliggende, der vedrører alle lande som dele af EU. Medlemslandenes samarbejde konstrueres dermed som 

et problem, frem for EU, der italesættes som en fortsat mulighed, da EU som enhed ikke konstrueres som 

problemet, men derimod medlemslandene manglende engagement. Denne iagttagelse er paradoksal i sig 

selv, da medlemslandenes problemer også automatisk bliver europæiske problemer.  

  

Det iagttages også, at EU bliver taget for givet, da de områder EU tildeles ansvar for bliver flere og flere. EU 

bliver konstrueret som et fredsprojekt, der først og fremmest skal sikre fred i Europa. Denne iagttagelse er en 

fortsættelse af den tredje og sidste tidsperiode i den semantiske analyse, hvor de europæiske værdier er 

omdrejningspunktet for kommunikationen som det, der iagttages at holde EU sammen. I den aktuelle 

kommunikation om EU konstrueres EU’s ansvarsområder som vidtrækkende og ikke kun centreret om 

skabelsen og opretholdelsen af fred. Selvom forståelsen er, at EU ikke lever op til de aktuelle forventninger, 

iagttages EU som en succes i forhold til dets oprindelige mål: 

  

»EU er en megasucces til at levere fred. Det har fået samlet Europa. Men i takt med at det er længere og 

længere siden, der har været krige, synker det længere væk i bevidstheden, og så ser folk de områder, hvor 

EU også er en megafiasko (...) Så måske stiger skepsissen, fordi folk havde forventet, at når nu 

udfordringerne er grænseoverskridende, burde vi kunne løse dem. Alt det her er jo sket, i takt med at folk er 

blevet bevidst om, at EU spiller en større rolle« (Politiken 2016: 6. november). 

 

»Uden EU, uden ledere, som forpligtede sig på samarbejde - også når det var svært - havde vi ikke haft den 

frihed, fremgang og tryghed, som vi har i dag. Det er på deres skuldre, vi står i dag. Vi mener, at alt for 

mange af Danmarks politikere kaster vrag på den arv, som europæiske ledere har givet videre til os. Den 

dominerende tendens i dansk politik er anti-politik. Nej til samarbejde, nej til at hjælpe mennesker i nød, nej, 

nej og atter nej. Vores samfund er ikke bygget af politiske ledere, hvis mærkesag var »nej«. Det er ikke 

sådan, vi er blevet et af de bedste lande på kloden at leve i. Tværtimod. Vores frihed og muligheder er skabt 

af dem, der gik forrest og rev mure ned, hvor andre satte skel. Det er skabt af driftige iværksættere, som 

forblev stærke i troen på, at det kunne lade sig gøre, og som havde selvtillid og ansvarsfølelse nok til at 

regne med, at netop deres indsats var det, som kunne gøre forskellen« (B.T. 2016: 23. juni).  

 

»Det er åbenlyst, at vi har fælles problemer. Det er lige så klart, at hverken politikere, partier eller lande i 

EU er enige om alle ting. Så langtfra. Der er konflikter og uenighed. Det er hverken nyt eller mærkeligt. Men 

tiden er til alt andet end at "lave en Maude": at gå hjem og lægge sig. Vi har opnået så meget: fred, velstand, 

velfærd, Muren faldt, og Europa er samlet - Europa er det bedste sted at bo, især som kvinde. Med vores 

fælles bedrifter har vi ændret vores historie. Vores idé om, hvem vi er, formes ikke bare af fortidens krige og 
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konflikter - den formes også af vores evne til at finde fælles løsninger og føre dem ud i livet. Det viser de 

seneste 60 års samarbejde« (J.P. 2017: 23. marts). 

  

Den velstand, velfærd, frihed, fremgang, tryghed og fred vi oplever i EU i dag iagttages som en konsekvens 

af EU og europæiske lederes evne til at samarbejde og finde fælles løsninger. Der konstrueres en forståelse 

af, at de nutidige politikere er hurtige til at kritisere og dømme EU som en fiasko, når forhandlingerne og 

samarbejdet bliver svært, alligevel har EU overlevet i over 60 år, og italesættes derfor som en fortsat 

mulighed, hvis medlemslandene bidrager med den rette indsats. Samarbejdet i EU skelnes via distinktionerne 

succes/fiasko, større rolle/mindre rolle, politik/anti-politik, forpligtelse/ikke-forpligtelse og fælles 

løsninger/individuelle løsninger. EU konstrueres som mere end blot et fredsprojekt, der knyttes forventninger 

til, at EU har fået en større rolle i takt med, at forventninger til EU ændres. Iagttagelsen er, at EU ikke skal 

tages for givet, fordi det ikke har været i stand til at løse de nyere problemer. Det iagttages, at EU har 

overlevet megen kritik, uenigheder og udfordringer, derfor konstrueres der en forventning om, at dette også 

kommer til at være tilfældet med de nutidige kriser. Paradokset del/helhed forskydes til at handle om EU’s 

håndtering af tidligere uenigheder og udfordringer frem for at italesætte kritikken af arbejdsfordelingen i EU 

herunder tillidskrisen. EU bliver konstrueret som en fortsat mulighed for medlemslandene herunder 

Danmark, da EU har overlevet 60 års samarbejde og der konstrueres en forestilling om, at der fortsat er 

europæiske ledere som gør en indsats for at nå til enighed. Paradokset forskydes også i tid, da 

kommunikationen centrerer sig om, hvad EU skal være i fremtiden, frem for at italesætte de problemer, EU 

står over for i øjeblikket, og som der ikke er fundet løsninger til: 

 

»Vi skal skabe et demokratisk Europa, hvor folket har magten, et forenet Europa, hvor vi har utrolig meget 

til fælles, et gennemsigtigt Europa, hvor beslutningerne tages med folkets mandat, et realistisk Europa, der 

deler rigdommen, et produktivt Europa, der investerer i fælles grøn fremtid, et teknologisk Europa, der 

bruger de teknologiske fremskridt solidarisk og til fordel for personlig frihed, og endelig et kulturelt Europa, 

der værner om vores kulturelle diversitet og er stolt af vores kulturelle arv« (B.T. 2016: 9. februar).  

 

»Større åbenhed vil styrke den demokratiske forankring af EU. Det ville styrke offentlighedens debat om 

Europas fremtid, hvis man havde mere åbenhed. Jeg synes, at et af de store problemer, som EU har, er, at 

det bliver opfattet - med rette - som en lukket mastodont. Hvor der sidder nogle embedsmænd i Bruxelles i 

lukkede grupper, påvirket af lobbyister, og beslutter ting. Den struktur vil jeg gerne have brudt 

grundlæggende ned« (Politiken 2017: 16. september). 

  

»Europa, som vi kender det i dag, er endnu ungt, og vi skal værne om det. Derfor har vi brug for et smallere 

og stærkere EU. Smallere i sit politiske fokus og stærkere i sin håndtering af de alvorlige kriser. Det er 
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karakteristisk for stærke institutioner, at de kender deres begrænsning. Det skal EU også lære at gøre« (B.T. 

2016: 23 juni) 

 

EU iagttages som et projekt, der fortsat er under udvikling. Der konstrueres forventninger til, at EU i 

fremtiden skal være mere folkelig, mere demokratisk, mere gennemsigtig ift. beslutningsprocesserne, mere 

solidarisk, mere effektiv, skabe større fremgang og værne om europæiske værdier. Gennemsigtighed og 

åbenhed knytter an til en fortsættelse af afklaringen af styringsforholdet mellem medlemslandene og EU med 

udgangspunktet i om EU iagttages som enten en uafhængig eller en afhængig enhed, der ikke er mere eller 

mindre end medlemslandenes bidrag. Større gennemsigtighed og mere åbenhed iagttages som løsningen på, 

hvordan demokratiet kan forankres i EU således, at medlemslandenes demokratier forbindes med EU’s, så 

forholdet mellem EU og medlemslandene styrkes, dog stadig ud fra udgangspunktet, at det er 

medlemslandenes demokrati, der skal integreres i EU.  

 

4.2. Selvstændig/afhængig  

Suverænitetsparadokset bliver også forskudt til paradokset selvstændig/afhængig, der blev etableret i den 

tidlige kommunikation om EU i forbindelse med valget om dansk EU-medlemskab. Dette paradoks har været 

til stede i kommunikationen gennem forskellige temaer; i den første tidsperiode gennem det økonomiske 

tema, i den anden tidsperiode blev dette paradoks forskudt til at handle om EU’s politiske udvikling  mod en 

union, mens kommunikationen i den tredje tidsperiode baserede sig på paradokset om landenes afhængighed 

af hinanden for at opretholde freden og sikkerheden i Europa. Paradokset udspringer af politikernes 

iagttagelser af, om Danmark kan klare sig selvstændigt uden EU-fællesskabet herunder om der i dag findes 

alternativer, der er mere gunstige for Danmark end EU er med den udvikling, som det iagttages, at det er 

undergået. Modstanderne iagttager stadig andre samarbejdsformer som en mulighed for Danmark, i stedet for 

at fortsætte i EU. Der konstrueres en forestilling om, at de enkelte lande er afhængige af at være en del af et 

fællesskab, men dette fællesskab behøver ikke nødvendigvis at være EU, men lige så vel alternativer som 

EFTA, FN, Europarådet og et styrket nordisk samarbejde. Debatten om Danmarks forhold til de nordiske 

lande har altid været tilstede i semantikken, på nogle tidspunkter mere aktuel end andre. I dag er der 

politikere som søger tilbage til det nordiske fællesskab og de andre ovennævnte alternativer som en løsning 

på, hvordan Danmark kan få sin selvstændighed tilbage: 

 

»EU har forandret sig grundlæggende fra det fællesmarked, danskerne sagde ja til i 1972, til den union, der 

er under opbygning i dag. Derfor arbejder vi for en folkeafstemning. Og vi har masser af bud på alternativer 

til mere hensigtsmæssige internationale samarbejder, som kunne styrkes i stedet. FN, Europarådet og et 

styrket nordisk samarbejde, for nu at nævne et par stykker« (Politiken 2017: 2. marts). 
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»Ud fra folkeretslige og sikkerhedspolitiske principper er det afgjort at foretrække, at Danmarks 

internationale indsatser for fred, internationalt samarbejde og menneskerettigheder sker via FN, som har et 

legitimt internationalt mandat« (J.P. 2017: 3. juli).  

 

»Et alternativ til EU-medlemskab kunne f. eks. være, at Danmark søger om genindtræden i Efta og arbejder 

for et endnu stærkere nordisk samarbejde« (J.P. 2017: 20. marts). 

 

»Hvor skal vi kigge hen efter venner? Svaret er: nordpå. (...)Ja, her kommer den endnu ikke eksisterende, 

nordlige alliance ind i billedet: De to andre nordiske EU-medlemslande, Sverige og Finland, udgør et godt 

makkerskab. Som de tre nordiske musketerer i EU, med fælles historiske, kulturelle og samfundsmæssige 

værdier, har vi en højere grad af samhørighed og fælles forståelse end andre grupperinger« (B.T. 2017: 20. 

juli). 

 

Modstanderne som iagttager alternativer til EU, iagttager dansk udmeldelse som en mulighed, da Danmark 

ikke iagttages som afhængigt af det europæiske samarbejde, men lige så godt kan klare sig med de 

alternativer, der konstrueres. Selvstændighed i denne sammenhæng betyder ikke selvbestemmelse, men 

muligheden for at klare sig uden samarbejdet i EU. I forsøget på at håndtere paradokset, italesættes dansk 

udmeldelse som en mulighed til fordel for et nyt samarbejde, der dog selv baserer sig på det samme 

paradoks, idet der sker et re-entry, hvor selvstændig/afhængig sondringen introduceres i formen på ny. Det 

paradoksale bliver netop, at politikerne søger et nyt og anderledes samarbejde for at være selvstændige, men 

enhver ny samarbejdsform installerer en afhængighedsrelation. På denne måde forbliver Danmark 

selvstændig på en afhængig måde, selv hvis de udtræder af EU for at samarbejde med andre fællesskaber. 

For at kommunikationen kan fortsætte og Danmark stadig kan italesættes som en selvstændig enhed baseres 

kommunikationen på nye distinktioner. Gennemgående for de ovenstående citater er distinktionerne 

EU/alternativer, hensigtsmæssige samarbejder/uhensigtsmæssige samarbejder, godt makkerskab/dårligt 

makkerskab og fælles værdier/individuelle værdier. EFTA og det nordiske samarbejde bliver konstrueret 

som gode makkerskaber, idet de nordiske lande iagttages som havende samme historie, kulturelle og 

samfundsmæssige værdier. Her abonneres der på den samme semantik, som var tilstede i den semantiske 

analyse allerede fra 1972, hvor der blev fikseret mening om, at Danmark og de andre nordiske lande ligner 

hinanden i højere grad end de andre europæiske lande. Politikerne iagttager FN og Europarådet som mere 

hensigtsmæssige internationale samarbejder, da disse bl.a. konstrueres som havende et legitimt internationalt 

mandat inden for forsvars- og sikkerhedsområdet til at arbejde for fred og sikkerhed, hvorimod EU 

konstrueres som en enhed, hvor Danmark pga. sit forbehold har beholdt sin selvbestemmelse og derfor ikke 

er forpligtet til at samarbejde i EU om disse anliggender. På dette område iagttages det, at Danmark har 

beholdt sin selvstændighed, selvom de er med i EU, men dette installerer et paradoks, da Danmark er 
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afhængig af, at de andre lande i EU giver Danmark lov til at have dette forbehold. I kommunikationen træder 

dette paradoksale forhold således frem, da Danmark på denne måde er selvstændig på en afhængig måde. 

Politikerne, der konstruerer alternativer til EU iagttager, at Danmark ikke er afhængigt af EU og dermed kan 

træde ud, og indgå i andre samarbejder og være selvstændige, dog uden selv at være klar over, at 

kommunikationen baserer sig på samme paradoks på en ny måde. Forsvars- og sikkerhedspolitik gøres til et 

spørgsmål om, hvem der skal samarbejdes med og hvordan, og altså ikke om et samarbejde er nødvendigt. 

Således iagttages det, at Danmark på disse områder gøres afhængigt af et internationalt samarbejde, og 

herved gøres konstruktionen af et selvstændigt Danmark til en umulighed både i EU og andre samarbejder. 

Dette er en blind plet som politikerne ikke har for øje, når de italesætter, at andre alternativer nødvendigvis 

er bedre end EU, fordi der en en forventning om, at de andre samarbejder tillader Danmark mere 

selvstændighed.        

  

Tilhængerne iagttager, at der ikke er andre alternativer til EU. Formel suverænitet konstrueres som en 

mulighed ved udtrædelse af EU, men det iagttages, at hvis landene fortsat ønsker at handle med EU’s 

marked, kommer de alligevel til at være underlagt de regler, EU har konstrueret og disse har man som enkelt 

land ikke nogen indflydelse på. Iagttagelsen her er, at suverænitet bliver et spørgsmål om to forskellige 

former for suverænitet; formel suverænitet og uformel suverænitet:  

 

»Nok er nordmændenes, islændingenes og schweizernes suverænitet formelt intakt uden for EU. Men de 

regler, de er sat under, som de skal følge, hvis de vil handle på og med verdens største marked, har de intet 

at skulle have sagt om« (J.P. 2016: 21. juni). 

 

»De lande, der står uden for EU, er i virkeligheden kolonier, som er underlagt EUs mange regler uden at 

have indflydelse. Storbritannien bliver ikke andet end et copy paste-demokrati. Det kan jeg da godt beklage. 

Jeg har kæmpet for det frie rum i 20 år men har indset, at det forbedrer tingene sig ikke af. Og så er der ikke 

nogen anden vej end realismen« (B.T. 2018: 17. januar).  

 

»Men dansk udmeldelse af EU er en håbløs vej at gå. (...)EU har i dag 144.000 love, regler, standarder og 

domme, som gælder i alle lande. Og de kommer altså også til at gælde i Storbritannien efter Brexit. 

Forskellen er bare, at vi i Danmark fortsat vil have en kvinde i kommissionen og folk i alle arbejdsgrupper - 

vi har indflydelse overalt i EU's beslutningsproces« (Politiken 2018: 21. januar).  

 

»Jeg har lidt svært ved at forstå, hvad Folkebevægelsen mod EU mener, at vi får ud af at melde os ud af EU. 

EU vil stadig eksistere uden Danmark og påvirke os, men vi vil bare ikke have nogen indflydelse. (...) Jeg 

har også lidt svært ved at gennemskue, hvordan det er bedre at være kritiker og stå uden indflydelse, end det 
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er at være kritiker med indflydelse« (J.P. 2018: 27. januar).  

 

Iagttagelsen er ydermere, at en udmeldelse af EU vil medføre tab af indflydelse, da Danmark selv efter en 

udmeldelse fortsat vil handle og samarbejde med EU. Der konstrueres dermed en forestilling om, at der ikke 

er noget at vinde ved at melde sig ud, blot fordi man er kritisk indstillet over for EU.  

Tilhængerne iagttager, at selvstændighed bliver en umulighed, hvis Danmark stiller sig uden for 

fællesskabet, dvs. muligheden for selvstændighed gøres betinget af fællesskabet. Det iagttages altså, at 

indflydelse kræver medlemskab. Politikerne, der iagttager, at Danmark ikke vil opnå selvstændighed ved at 

udmelde sig af EU iagttager gennem forskelle som kritiker med indflydelse/kritiker uden indflydelse, copy 

paste-demokrati/demokrati, eksistere uden Danmark/ikke-eksistere uden Danmark og kolonier/stater. En 

dansk udmeldelse konstrueres som en mulighed, det iagttages dog, at Danmark stadig vil være underordnet 

de regler, der er i EU. Der konstrueres en forestilling om, at kritik af EU ikke skal være afgørende for 

afgørelsen om dansk medlemskab. At forholde sig kritisk og stadig være medlem med indflydelse gøres til 

løsningen. De lande, der står uden for EU iagttages som kolonier, der ikke har nogen indflydelse og blot skal 

følge de regler, de er underlagt. Spørgsmålet om dansk udmeldelse bliver derfor iagttaget som et spørgsmål 

om indflydelse og ikke om selvstændighed, da reel selvstændighed ved udmeldelse bliver iagttaget som en 

umulighed og formel suverænitet. Således konstrueres Danmark som afhængig af EU uanset om de formelt 

set er med eller ej. Alternativerne til EU konstrueres som copy paste samarbejder, der alligevel kopierer 

EU’s regler i stedet for at lave deres egne og være reelle alternativer til et helt nyt samarbejde.  

 

4.3 Fælles/nationalt  

Sondringen fælles/nationalt refererer til arbejdsfordelingen mellem EU og medlemsstaterne. Politikerne 

introducerer denne sondring som kommunikationen kan formes over som et forsøg på at italesætte 

suverænitetsparadokset på en ny måde. I den aktuelle debat kommunikerer politikerne paradoksalt, hvor de 

stadig konstruerer en fortælling om EU, hvor medlemslandene kun på nogle områder konstrueres som 

afhængige af fællesskabet. Politikerne håndterer paradokset ved at selektere konkrete områder, hvor det 

iagttages, at medlemslandene ikke kan stå alene og løse problemerne selv.  EU bliver i denne sammenhæng 

konstrueret som løsningen på, hvordan landene kan stå sammen ved at konstruere grænseoverskridende 

udfordringer, som kræver fælles løsninger. EU på denne måde gjort til en fortsat mulighed. Kompleksiteten 

forsøges reduceret ved at indskrænke de områder, som EU skal beskæftige sig med. Der identificeres store 

kriser, hvor der knyttes an til, at EU skal løse disse i fællesskab, mens andre områder udelukkes ved at knytte 

an til, at disse kun hører nationalstaterne til:  

  

»Det føderale fedt skal skrælles af. EU bør kun regulere områder, hvor der er en væsentlig merværdi ved at 

løse opgaverne i fællesskab. Det er først og fremmest det indre marked med fri bevægelighed for varer, 
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tjenesteydelser og personer. Merværdi vil tillige kunne skabes ved fælles energi-og klimainitiativer, ved en 

fælles indsats i forhold til grænseoverskridende miljøudfordringer og kriminalitet og ved håndtering af de 

overordnede flygtningeproblemer« (B.T. 2016: 3. august). 

 

»Jeg er selv tidligere justitsminister og har konstateret en ret stor opbakning til et politisamarbejde på tværs 

af grænser, fordi danskerne selvfølgelig har erfaret, at kriminaliteten er blevet grænseoverskridende, og vi 

derfor har brug for et samarbejde - ikke mindst i forhold til nye kriminalitetsformer som terror« (B.T. 2016: 

5 juni). 

  

»Vi skal have et stærkere Europa på de områder, der er grænseoverskridende. Hvis et problem ikke kan 

styres fra Folketinget, så mister man ikke noget ved at flytte magten. Så vinder man medindflydelse« (B.T. 

2018: 17. januar).  

  

»Udfordringen med at regulere multinationale virksomheder er f.eks. noget, vi ikke som enkeltland kan 

håndtere. Vi lever i et lille land påvirket af globale tendenser. Det gælder ikke kun Danmark, men også 

Spanien og Tyskland, der i denne sammenhæng også er små lande. Vi kan heller ikke tackle 

klimaforandringer og flygtningekriser alene. Vi har brug for den europæiske del af vores demokrati for at 

finde løsninger på udfordringer, der er ligeglade med grænser« (J.P. 2017: 23. marts) . 

 

De grænseoverskridende elementer gøres til genstand for Danmarks afhængighed af det fælles samarbejde i 

EU. Politikerne forsøger at formindske kompleksiteten ved at udvælge kerneområder for det europæiske 

samarbejde. Selvom der ikke er enighed om kerneområderne iagttages det af tilhængerne, at EU skal 

samarbejde om de områder, der konstrueres som grænseoverskridende. Der iagttages gennem nye forskelle 

som merværdi ved fælles løsninger/merværdi ved nationale løsninger, medindflydelse/ikke-medindflydelse 

og håndtering i fællesskab/håndtering som enkeltland. Der konstrueres forventninger om, at nogle problemer 

kan nationalstaterne ikke håndtere alene, og der konstrueres derfor et fælles behov for at indgå i et 

samarbejde om at løse disse. Det iagttages, at Danmark som et lille land bliver påvirket af globale tendenser 

og gøres derfor afhængigt af andre lande for at finde løsninger på de udfordringer, som iagttages som 

værende grænseløse. Det indre marked, energi og klima, kriminalitet, udenrigs-og sikkerhedsspørgsmål, 

handelsaftaler med tredjelande og flygtningeområdet konstrueres som grænseoverskridende områder, som 

har det tilfælles, at de løses bedst i fællesskab. Det iagttages, at blot fordi noget aftales og forhandles uden 

for Folketinget mistes magten ikke, men bliver derimod flyttet, så selvbestemmelse bliver forskudt til 

medindflydelse. Fællesskabets overlevelse gøres således afhængigt af, at der konstrueres problemer som 

kræver fælles løsninger. Overordnet konstruerer politikerne en fortælling om, at Danmark er lige så 

afhængigt af EU som EU er af Danmark, og at selvstændigheden ikke mistes ved at blive forskudt. 
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Sondringen fælles/nationalt er i sig selv paradoksal, da der er forventninger til, at det fælles og det nationale 

kan deles op og udgøre to selvstændige områder. Der sker et re-entry, idet det fælles forudsætter det 

nationale. Tilhængerne iagttager som tidligere skrevet EU som en helhed af dele, dvs. udfordringerne 

etableres først inden for nationalstaternes egne opstillede grænser. Selvom problemerne konstrueres som 

grænseløse og pålægges en fælles løsning, er dette ikke ensbetydende med, at de indre grænser i 

medlemslandene også iagttages som udvisket, derfor er det fælles afhængigt af nationerne. Politikerne 

forsøger at håndtere dette paradoks ved at lave en yderligere skelnen mellem de problemer, der iagttages som 

vigtige nok til at blive reguleret i fællesskab og de problemer der ikke iagttages som vigtige, og italesættes 

dermed som nationale anliggender. Omvendt konstrueres det som et problem, at EU blander sig i de 

nationale anliggender, som ikke iagttages som grænseoverskridende elementer. Politikerne iagttager, at EU 

har reguleret for meget på områder, hvor nationalstaterne selv har kunnet løse egne problemer, og derfor 

mistet overblikket over de reelle problemer. Der opstår derfor en kritik af, at EU blander sig i for meget og 

ikke alle områder iagttages som EU-problemer: 

 

»Hvad skal vi med en frugtinspektør i Helsinki, der vurderer størrelsen af finske jordbær? Hvad skal EU's 

regler på det lille slagteri i Krakow, der har lavet pølser til det lokale marked i 400 år? Fint med standarder, 

hvis jordbær og pølser sælges over grænserne. Men hvad skal de dog på det lokale grønttorv? Frihedsakten 

går ud på, at EU-Domstolen og EU-Kommissionen kun blander sig, når noget er grænseoverskridende« (J.P. 

2018: 28. januar) 

 

»Andre opgaver, som hvert land lige så godt selv kan løse på hver sin måde, skal EU holde fingrene fra. Det 

kunne være regler mod løndumping og regler for adgang til velfærdsydelser for vandrende arbejdstagere. 

EU bør droppe tankerne om en social union og lade hvert medlemsland indrette og udvikle sit eget 

velfærdssamfund. For det indre marked er det vigtigt med bindende harmoniserede regler og standarder for 

at undgå tekniske og administrative handelshindringer. Men på områder som miljø, arbejdsmiljø, 

forbrugerbeskyttelse, fødevaresikkerhed, folkesundhed mv. bør harmonisering erstattes af minimumskrav, så 

de enkelte lande selv kan gå videre og konkurrere på bedre standarder end EU's minimumsregler« (B.T. 

2016: 3. august).  

 

»Der har i Danmark altid været bred enighed om, at skattepolitik og skattekontrol er et nationalt anliggende. 

Vi har ikke fælles skattebaser i EU, og vi har ikke et fælles kontrolsystem, hvorfor skattesnyd rent 

overnationalt alene kan bekæmpes med appel til åbenhed og informationsudveksling. Når det gælder social 

dumping, hører det med til historien, at vi i Danmark altid har insisteret på, at løn-og arbejdsforhold er et 

nationalt anliggende« (B.T. 2016: 13. juni). 
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I kommunikationen iagttages bestemte områder som nationale anliggender som EU ‘skal holde fingrene fra’. 

Der knyttes an til, at EU fungerer som en selvstændig enhed, der forsøger at blande sig i alle områder, selv 

de områder som traditionelt set iagttages som nationale anliggender. Der skabes forventninger til, at 

samarbejdet ikke må gribe ind i alle områder, blot fordi medlemslandene er blevet enige om at indgå i et 

samarbejde. Kommunikativt forsøger politikerne endnu engang at tematisere arbejdsfordelingen mellem EU 

og medlemslandene ved at skelne mellem, hvilke områder EU skal involvere sig i, og hvilke der 

udelukkende konstrueres som nationale anliggender. Iagttagelsen af hvad der skiller de nationale fra de 

europæiske arbejdsområder er distinktioner som Folketinget/Bruxelles, vigtige/ikke vigtige, lokale 

standarder/fælles standarder, løse individuelt/løse i fællesskab, eget velfærdssamfund/fælles 

velfærdssamfund og harmonisering/minimumskrav. Der konstrueres forventninger om, at EU holder fingrene 

fra nationale forhold som løndumping, regler for velfærdsydelser, velfærdssamfundet, skattepolitik etc. Det 

nationale og det europæiske adskilles fra hinanden ud fra iagttagelsen af, om der er fælles systemer, der kan 

varetage f.eks. kontrol af skat overnationalt. Iagttagelsen er, at der netop ikke findes sådanne systemer, og at 

der konstrueres et behov for åbenhed og informationsudveksling, men kun på de områder, som ikke 

traditionelt iagttages som nationale anliggender, dvs. det, der opretholder skelnen mellem det nationale og 

det fælles gøres historisk betinget.  

 

Denne kritik håndteres ved, at modstander-semantikken nu interesserer sig for de ‘store’ problemer i EU som 

konstrueres som grænseoverskridende, mens alle de andre områder overlades til de enkelte nationalstater:  

 

»Hvis et problem kan styres fra Folketinget eller kommunerne, så mister man demokrati ved at flytte det til 

Bruxelles. Vi må sørge for, at det, der vedtages i Bruxelles, gøres åbent og demokratisk, så der ikke i 

kvaliteten bliver forskel på det demokrati, vi har i EU og i Danmark« (B.T. 2018: 17. januar).   

 

»Der har måske været en tilbøjelighed til, at mange ting blev set som vigtige nok. Nogle gange har 

proportionerne ikke været i orden, og så er der blevet reguleret ting for alle medlemslandene, selv om det 

egentlig var noget, som medlemslandene kunne selv, eller som måske ikke var livsnødvendigt« (B.T. 2016: 

26. juni) 

 

»EU skal fokusere på de store problemer, som optager Europas befolkninger, men holde sig fra områder, 

hvor medlemsstaterne kan gøre det bedre selv« (Politiken 2016: 27. juni). 

 

I denne sammenhæng iagttages det i modsætning til tidligere, at det at flytte beslutningskompetencen fra 

Folketinget eller kommunerne til Bruxelles medfører et demokratisk underskud. Yderligere iagttages det, at 

det der vedtages i Bruxelles skal vedtages med samme demokratiske udgangspunkt som i Danmark. 
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Integrationsspørgsmålet fra del/helhed paradokset kommer på spil igen, idet der konstrueres forventninger 

til, at det europæiske demokrati skal integreres efter den danske model, altså at EU skal harmonere med 

Danmark og ikke omvendt. Arbejdsdelingen mellem EU og medlemslandene konstrueres som en 

arbejdsdeling, hvor EU har blandet sig for meget i anliggender, som ikke iagttages som livsnødvendige, dvs. 

der knyttes an til at EU ikke kender sine grænser. Denne iagttagelse er en fortsættelse af debatten i den tredje 

tidsperiode, der også omhandler arbejdsdelingen mellem EU og medlemsstaterne med udgangspunkt i EU-

domstolen. Konstruktionen af grænseoverskridende problemer har været til stede i EU-semantikken siden 

Danmarks indtræden, men den mening og de områder, der knyttes an til som en del af disse problemer 

forskydes konstant.  

 

Arbejdsdelingen mellem EU og medlemsstaterne stiller også spørgsmål til, hvordan EUs fremtidige 

samarbejdsform skal konstrueres. I forlængelse af sondringen mellem fælles og nationalt interesserer 

tilhænger-semantikken sig i den aktuelle debat for et forpligtende samarbejde. Tilhængerne konstruerer en 

fortælling om EU, hvor medlemslandene både iagttages som selvstændige enheder i sig selv, men også dele 

af et større fællesskab. Dette paradoks forskydes til italesættelsen af et forpligtende samarbejde, hvor det 

forpligtende samarbejde konstrueres som en nødvendighed for Danmark, der ellers vil stå uden for 

samarbejdet: 

 

»Vi har brug for mere sammenhold i Europa, ikke mindre. Vi har brug for et forpligtende samarbejde og for 

at finde fælles løsninger, sådan som vi gør i EU - i stedet for at bakke væk fra fællesskabet. EU er ikke fejlfri. 

EU skal ligesom vores eget demokrati løbende tilpasses og justeres, fordi verden forandrer sig. Det skal vi 

altid være klar til. Men ikke ved at angribe selve projektet, ikke ved at kræve mere eller mindre af det, men 

ved at smøge ærmerne op og kaste os ind i den politiske kamp« (B.T. 2016: 23. juni).  

  

»Jeg er selv stærk tilhænger af det europæiske samarbejde. Ikke blot fordi vi er et lille land med en åben 

økonomi. Men ganske enkelt fordi jeg tror på et Europa, der hænger sammen, og for mig er der ingen anden 

udvej end et forpligtende europæisk samarbejde« (B.T. 2016: 5. juni).   

 

»Det planlægger i stedet et europæisk 2018, der blandt andet kommer til at byde på store debatter om en 

reform af ØMU'en og den fælles flygtninge-og indvandrerpolitik, der skal føre til et endnu stærkere og 

forpligtende fællesskab. Men hvis vi fortsætter vores tøvende forhold til EU, risikerer Danmark at blive 

efterladt ved startlinjen, mens resten af Europa definerer fremtidens union. Vi skal gribe muligheden for at 

skifte vores image som et lille land, der helst ikke vil forpligte sig på tæt samarbejde, ud med et image som 

det lille, men internationale land, der er forpligtet på det europæiske projekt, og som også vil trække Europa 

i en retning af mere samarbejde og mere solidaritet« (J.P. 2018: 29. januar). 
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 Det forpligtende samarbejde knyttes an til nødvendigheden af mere sammenhold i EU og muligheden for at 

finde fælles løsninger, dvs. det forpligtende samarbejde konstrueres som en forudsætning for at kunne være 

fælles om de grænseoverskridende problemer. EU konstrueres som et projekt, der er under udvikling og som 

skal justeres ligesom Danmarks eget demokrati i forhold til de ændringer, der sker i verden, og denne indsats 

forventes det, at de danske politikere være klar til. Det forpligtende samarbejde iagttages som Danmarks 

mulighed for at få skiftet imaget som det lille land som tøver, når det kommer til tættere samarbejde ud med 

opfattelsen af et land, der vil trække EU over i mere samarbejde og mere sammenhold. Ja-nej diskussionen 

iagttages som en meningsløs diskussion, der fjerner fokus fra det, der iagttages som vigtigt, nemlig at være 

med til at sætte kursen for EU's fremtid frem for at blive sat uden for, mens medlemskabet konstant 

diskuteres. Det forpligtende samarbejde knyttes ikke an til spørgsmålet om mere eller mindre EU, men 

derimod til forventningen om, at Danmark forpligter sig til fællesskabet frem for at tøve og bakke ud. 

Suverænitetsparadokset forskydes altså til spørgsmålet om EU’s fremtidige samarbejdsform, hvor 

tilhængerne konstruerer en nødvendighed for et forpligtende samarbejde med udgangspunkt i de 

konstruerede grænseoverskridende udfordringer.  

 

4.4 EU-afparadokseringsstrategier 

I forlængelse af vores formanalyse, vil vi i dette afsnit belyse, hvilke effekter og konsekvenser politikernes 

iagttagelser har for konstruktionen af EU-debatten. Formanalysen har vist, hvordan suverænitetsparadokset 

forsøges håndteret gennem forskellige former. Disse former udgør overordnede afparadokseringsstrategier 

som vi vil give et indblik i og belyse de EU-strategier, der knyttes an til og sættes på spil i den aktuelle 

danske debat. Spørgsmålet i forbindelse med dette er, hvordan politikerne gør det umulige muligt, så 

kommunikationen ikke bryder sammen. Strategierne bruges således til at give indblik i, hvordan politikerne 

på flere måder italesætter EU, samt hvordan strategierne konstrueres som løsninger på iagttagede problemer. 

Italesættelsen af EU er ikke den samme til alle tider, men er blevet givet forskellige former. Når politikerne i 

dag iagttager EU, iagttager de derfor ikke EU  kun som én ting, men en flerhed af ting, som også konstant 

sætter den danske nationalstats identitet på spil. Strategierne bidrager til det danske politiske systems 

selvbeskrivelse. Politikernes iagttagelser af EU og styringsforholdet mellem Danmark og EU sætter dermed 

flere forhold på spil: det ene er bestemte forståelser af EU, mens det andet er den effekt disse iagttagelser får 

for det danske systems konstruktion af dets selvbeskrivelse.  

 

I formanalysen har vi iagttaget, at den nuværende kommunikation om EU er blevet mere kompleks end den 

var, da den startede. Hen over tiden er kompleksiteten forøget i takt med, at flere paradokser er blevet 

indstiftet. Alligevel har debatten været præget af de samme grundlæggende udfordringer i form af det 

grundlæggende suverænitetsparadoks som stadig er det kommunikationen forsøger at håndtere. Politikernes 

aktuelle kommunikation om EU udspringer af forskellige afparadokseringsstrategier som eksisterer 
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sideløbende i kommunikationen. Vi vil i det følgende udfolde fire af afparadokseringsstrategierne, som vi 

har iagttaget i formanalysen. Strategierne lægger op til forskellige EU-italesættelser og iagttagelsesformer. 

Disse fire strategier er blot et udvalg, som vi har gjort os følsomme for, ud af de mangfoldige strategier, der 

er til stede i kommunikationen. Formålet er ikke at tage stilling til hvilke af disse, der er de mest 

dominerende eller om der er mere tilslutning til den ene eller anden. Vi kan ikke antage noget om forholdet 

mellem de fire strategier, blot at de findes i kommunikation om EU. Strategierne skal derfor ligesom 

funktionssystemerne ikke iagttages ud fra en hierarkisk orden, men som sideordnede strategier. De er alle 

samme paradoksale på hver deres måde, da de alle baserer sig på samme suverænitetsparadoks. Strategierne 

er med til at vise, at der i Danmark ikke kun er én håndtering af suverænitetsparadokset, men derimod flere. 

Nedenstående figur illustrerer de fire strategier, og hvordan der knyttes an til disse ud fra det iagttagede 

styringsforhold mellem Danmark og EU. 

 

Figur XII 

 

4.4.1 Den EU-positive 

Denne strategis selvbeskrivelse gør medlemslandene til de ansvarlige for EU og dets udfordringer, da det 

iagttages, at der ikke er forskel på EU og medlemslandene. Politikerne konstruerer med denne strategi en 

forestilling om, at Danmark skal ’ind i kampen’. Danmark skal yde en indsats og sammen med de andre 

nationalstater tage ansvar for at løse de udfordringer som EU, og dermed medlemslandene, står over for. 

Politikerne er selvrefererende, idet det forventes, at nationalstaterne skal finde løsninger, tage ansvar og stå 

til regnskab for eventuelle problemstillinger. Iagttagelsen er, at udfordringerne ikke kun er EU’s problemer, 

men også medlemslandenes problemer i fællesskab. Argumentet er, at medlemslandene styrer EU, dvs. at 

Danmark selv styrer EU. Enhver kritik af EU iagttages dermed som en kritik af Danmark selv. Der 

konstrueres således en forståelse af, at Danmark er en del af EU og EU derfor ikke er noget fremmed, der 

iagttages som noget, der står uden for Danmarks styring. Italesættelsen er, at det er landenes vilje og evner, 

der udgør samarbejdet i EU og er med til at fastlægge arbejdsfordelingen i samarbejdet. Denne strategis 

ambition er derfor at konstruere en positiv fortælling om, at EU som politisk system ikke er problemet, men 
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derimod medlemslandenes bidrag til EU. Kritikken rettet mod EU iagttages derfor som en falsk kritik, der 

ikke kan rettes mod EU som noget, der eksisterer uden for Danmark selv. Det kommunikeres, at Danmark 

skal ændre sit image fra at være de tøvende, når det kommer til et forpligtende samarbejde, til at være et 

land, der tager affære. Udfordringerne i EU skal således rettes mod landene selv, EU italesættes altså fortsat 

som en mulighed og et positivt bidrag til Danmark.  

 

4.4.2 Den betinget EU-positive 

Denne strategi lægger op til reformer af EU-systemet. Iagttagelsen er, at EU skal være mere gennemsigtig i 

forhold til beslutningsprocesserne, mere folkelig og mere effektiv. Italesættelsen er, at der skal gennemgås en 

demokratisering af EU som politisk system. Det iagttages, at EU ikke fungerer optimalt på alle områder, som 

systemet er indrettet nu. Det italesættes, at en reform af EU vil forbedre EU-samarbejdet og dermed iagttages 

mere positivt. Strategien indeholder et argument, der knytter an til arbejdsfordelingen mellem 

nationalstaterne og EU, hvor både nationalstaterne og EU styrer og er styret. Denne strategi installerer derfor 

et forsøg på en adskillelse af EU som politisk system og medlemslandenes nationale politiske systemer, dvs. 

på nogle områder er kommunikationen selvrefererende og på andre fremmedrefererende, Danmark iagttages 

således på nogle områder som styret af EU, mens Danmark på andre områder konstrueres som de styrende. 

Spørgsmålene, der rejser sig i denne strategi er, hvornår og på hvilke områder Danmark skal være 

selvrefererende, og hvornår Danmark skal være fremmedrefererende. Strategien lægger både op til Danmark 

som en del og en helhed, hvor der i kommunikationen skiftes mellem at referere til Danmark som en del eller 

en helhed.  Danmark er dermed både styret af EU, men også de styrende. Dette installerer et paradoks som 

forsøges håndteret ved at konstruere forestillingen om de grænseoverskridende elementer, som kræver fælles 

løsninger. Det iagttages, at nationalstaterne har givet EU styringskompetence til at finde løsninger på de 

udfordringer, som nationalstaterne ikke kan løse selv. Samtidig konstrueres der forventninger til, at EU ikke 

får styringskompetencer på de områder som konstrueres som nationale anliggender. Denne strategis ambition 

er at konstruere en fortælling om, at der er bestemte grænser for, hvor langt EU skal gå, og kun gribe ind, når 

der er enighed om, hvilke områder, der skal løses i fællesskab under EU-regi. I denne strategi tilskrives både 

Danmark og EU ansvar på forskellige områder, der medvirker til, at kritikken iagttages som en kritik af både 

EU og Danmark.  

 

4.4.3 Den EU-skeptiske 

I denne strategis selvbeskrivelse gøres EU til den ansvarlige for EU og dets udfordringer. Danmark iagttages 

som en del af EU, men politikerne er fremmedrefererende, idet ansvaret pålægges EU. Denne strategi er 

paradoksal, idet politikerne iagttager, at Danmark er en del af EU, men når der kommunikeres om 

udfordringer, og hvem der skal løse disse tildeles EU ansvaret og kritikken, idet iagttagelsen er, at EU styrer. 

Denne strategi knytter an til den italesatte tillidskrise i EU, hvor det iagttages, at EU ikke gør nok for at 
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håndtere udfordringerne. Italesættelsen er, at EU ikke har formået at levere løsninger og stærke svar på 

flygtningekrisen, vækstkrisen etc. EU italesættes som et system, der ikke har varetaget sin tildelte funktion 

som problemløser, hvilket har udløst kritik fra medlemslandene. Denne strategi gør EU til den ansvarlige i 

modsætning  til den EU-positive, hvor enhver kritik iagttages som kritik af nationalstaterne selv. Denne 

strategis ambition er at konstruere en fortælling om EU, som den der styrer og derfor pålægges alt ansvaret, 

al kritikken og al skylden. Kommunikation om EU i denne strategi er fremmedrefererende, da 

nationalstaterne iagttages som løsrevet fra EU. Hvis noget går galt i EU, er det EU, der skal stå til ansvar.   

 

4.4.4 Den EU-negative  

I denne strategis selvbeskrivelse er det EU, der pålægger sig selv at styre nationalstaterne. Strategien lægger 

op til, at EU griber ind i nationale anliggender og underminerer de enkelte landes suveræne ret til at 

bestemme over sig selv og sin politik. EU italesættes således fremmedrefererende, som noget, der ligger 

uden for det danske politiske system, men som giver sig selv styringskompetencer til at blande sig i nationale 

anliggender. Denne strategi lægger op til, at der skal findes alternative former for samarbejder, der medvirker 

til, at Danmark som nationalstat udelukkende får gavn af samarbejdet og beslutninger kun vedtages, hvis der 

enstemmigt er enighed. Denne strategi minder en del om den forrige idet det iagttages, at det er EU der 

styrer, men forskellen er, at EU’s selvskabte styring gør EU til en umulighed. I denne strategi konstrueres en 

udmeldelse af EU, et Daxit, som håndteringen af suverænitetsparadokset, da det italesættes, at Danmark ved 

at tilslutte sig alternative samarbejdsformer som EFTA og styrke FN, kan styre sig selv. Strategien knytter an 

til Brexit som en løsning, der konstruerer en forestilling om, at Storbritanniens kan styre sig selv igen, 

ligesom Danmark vil få denne mulighed ved at iagttage alternativer til EU-samarbejdet. Denne strategis 

ambition er at konstruere en fortælling om, at der skal findes alternative former, så Danmark kan træde ud af 

samarbejdet for at styre sig selv igen. Denne strategi indstifter et paradoks, hvor Danmark gøres afhængigt af 

andre samarbejdsformer, hvor nationalstaten på samme måde vil indgå i et (andet) styringsforhold.  

4.5 Delkonklusion 

Alle paradokser udspringer af det samme suverænitetsparadoks, som kommunikationen forsøger  

at håndtere ved at forskyde kommunikationen til at forme sig over andre sondringer end styrer/styret.  

Paradokset bliver forskudt til at handle om del/helhed, selvstændig/afhængig og fælles/nationalt, som dog 

alle refererer tilbage til spørgsmålet om styrer/styret. I forsøget på at håndtere suverænitetsparadokset 

introducerer politikerne nye sondringer som selv installerer det selvsamme paradoks blot på en anden måde. 

Disse sondringer knyttes til ledeforskellen selv-/fremmedreference, der har betydning for hvordan 

styringsforholdet mellem Danmark og EU iagttages, og dermed hvem der får tildelt ansvaret for EU’s 

udfordringer og genstanden for kritik. Selvom EU kritiseres og italesættes som en udfordring, gøres 

samarbejdet samtidig muligt, fordi det iagttages, at EU ikke er alene om ansvaret for dets udfordringer. Det 

der således sættes på spil er, hvem der gøres til genstand for styring og på hvilke områder.  
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I kommunikationen iagttages EU både om en selvstændig enhed og tildeles derfor ansvaret for  

at klare samarbejdets problemer, men også som en sammenslutning af forskellige lande, der tilsammen gør 

EU til en helhed. I den sidstnævnte iagttages den kritik, der rettes mod EU, som uberettiget, da forståelsen er, 

at kritikken bør rettes mod medlemslandene selv, der ikke blot skal iagttage passivt, men selv yde en indsats 

for komme frem til fælles løsninger. EU’s umulighed italesættes på denne måde som medlemslandenes 

umulighed, derfor konstrueres EU som en fortsat mulighed. Dansk udmeldelse iagttages som en umulighed, 

der ikke vil resultere i mere suverænitet, da det italesættes, at Danmark stadig vil handle og samarbejde med 

EU og derfor vil blive underlagt de samme regler og beslutninger som er gældende nu. Det konstrueres, at 

den eneste forskel bliver, at Danmarks mulighed for medbestemmelse og indflydelse mistes. Den anden 

iagttagelse af EU som en selvstændig enhed, der har givet sig selv styringskompetencer iagttager dansk 

udmeldelse som løsningen på, hvordan Danmark kan styre sig selv igen dvs. det iagttages, at EU står i vejen 

for Danmarks mulighed for selvstyring. 

 

Det iagttages, at EU gennem årene har inkluderet alt for mange samarbejdsområder, som ikke nødvendigvis 

iagttages som store problemer, der skal løses i fællesskab. Kommunikationen forsøger at forsimple 

fortællingen om EU ved at selektere områder som konstrueres som grænseoverskridende og knyttes an til 

fælles aftaler og reguleringer, og områder, som kun konstrueres som nationale anliggender. Problemet med 

denne skelnen er, at der i politikernes iagttagelser etableres blinde pletter, hvor de ikke er i stand til at 

iagttage, at det nationale ikke kan adskilles fra det fælles. 

 

Der er ikke kun én måde at håndtere paradokset på, men en flerhed af måder, disse har vi opsamlet i fire 

analytiske afparadokseringsstrategier. Strategierne bidrager til en mangfoldig forståelse af EU, hvor flere 

ting sættes på spil på samme tid herunder hvordan politikerne opstiller styringsforholdet mellem 

nationalstaterne og EU samt udviklingen af det danske politiske system. Med udgangspunkt i vores analyse 

kan vi bidrage med en forståelse af den seneste tids debat om EU som noget, der ikke nødvendigvis kun 

handler om en krisehåndtering af EU, hvor det iagttages, at vi i dag befinder os i et skelsættende øjeblik i 

EU’s historie. Politikerne konstruerer en forestilling om, at EU’s overlevelse er det, der er på spil i nyere tid. 

Vores analyse viser, at denne forestilling og muligheden for, at der om nogle år ikke længere vil være noget, 

der hedder EU, ikke er så indlysende, som kommunikationen prøver at fiksere mening om. Selvom de 

indlejrede paradokser i kommunikationen forøger kompleksiteten i EU-debatten kan disse paradokser 

samtidig være med til at give udtryk for EU’s resistens.  
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Kapitel 5: Diskussion 

Denne følgende del af afhandling vil indeholde en diskussion af delanalysernes iagttagelser. Diskussionen 

inddeles i to overordnede afsnit, hvor vi i det første afsnit vil diskutere, hvordan vores teoretisk baseret 

analyse af ja-nej debatten kan skabe indsigt i den politiske kommunikation om EU herunder debattens 

funktion. I det andet afsnit vil vi diskutere hvilke suverænitetsforståelser, der kan iagttages i debatten, og 

hvilke forventninger disse forståelser konstruerer for politikernes iagttagelse af kompetencefordelingen 

mellem Danmark og EU.  

5.1 Ja-nej debattens funktion  

I analysen fandt vi frem til, at der siden 1972 har været en ja-nej semantik til stede i kommunikationen som 

politikerne selv italesætter. Denne semantik  går ud på, at debatten ved flere forskellige lejligheder forsøges 

reduceret til en ja-nej stillingtagen til det danske medlemskab. Ja-nej semantikken gøres især aktuel i de 

tidlige år af EU-debatten, hvor debatten centrerer sig om et spørgsmål om ja eller nej til EU-medlemskabet. I 

de senere år omkring den anden analyserede tidsperiode interesserer kommunikationen sig mere for, hvordan 

EU kan gøres til en mulighed; ja-nej semantikken gør sig dog stadig aktuel i kommunikationen, idet denne 

semantik altid gør sig tilgængelig for kommunikationen uafhængigt af hvilke sager, der knyttes an til, og 

hvad kommunikationen interesserer sig for. Denne semantik er også til stede i den nutidige kommunikation. 

Hvordan kan det være at særlige semantikker, som ja-nej semantikken, forbliver aktuelle i en debat, der har 

varet i så mange år? Systemteoretisk iagttages EU-debatten ud fra et suverænitets re-entry. Dette betyder, at 

den politiske debat om EU lige siden, Danmark blev indmeldt, har været et forsøg på at håndtere dette 

paradoks ved at introducere nye forskelle, som forskyder kommunikationen om suverænitet til at handle om 

noget andet. Ja-nej semantikken kan argumenteres for at have den samme funktion som sondringerne i 

formanalysen. Denne semantik kan iagttages som et konstant forsøg på at forsimple fortællingen om EU og 

reducere den til et enten eller valg, når der dukker for mange tilslutningsmuligheder op eller 

kommunikationen risikerer at opdage sin paradoksale konstitution. Om kompleksiteten i kommunikationen 

om EU forøges eller formindskes med udgangspunkt i de iagttagede afparadokseringsstrategier kan 

diskuteres. Ifølge systemteorien stiger kompleksiteten i takt med, at der konstrueres diverse 

afparadokseringsstrategier, og der formes nye distinktioner og paradokser, som relaterer tilbage til det 

fundamentale suverænitetsparadoks. Vi vil argumentere for, at ja-nej semantikken kan iagttages som et 

forsøg på at formindske kompleksiteten, idet de mange spørgsmål og udfordringer som politikerne iagttager i 

forbindelse med EU og dennes politiske udvikling komplicerer debatten, især i forbindelse med 

traktatændringer, udvidelser, EU-domme som iagttages som værende i modstrid med dansk politik etc. Disse 

ændringer aktualiserer suverænitetsparadokset på ny, da paradokset altid vil spøge kommunikationen, netop 

fordi paradokser er uløselige. Vi iagttager, at politikerne, i stedet for at diskutere substansen af disse 

ændringer, søger tilbage til ja-nej diskussionen som afparadoksering ved at knytte an til, at disse ændringer 

ændrer forudsætningerne for det danske medlemskab, og medlemskabet på denne måde forsøges at blive 
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gjort til omdrejningspunkt atter igen. Vi vil argumentere for, at EU-debatten i dag kan iagttages som en mere 

nuanceret debat, hvor kommunikationen interesserer sig for forventningerne til samarbejdet og pålægger 

Danmark en engageret rolle i forhandlingerne om EU’s fremtid. Denne kommunikation om udviklingen af 

EU bliver irriteret af forsøg på at føre kommunikationen tilbage til ja-nej semantikken. Ja-nej semantikken 

forsøges at fastholdes i debatten. I nyere form knyttes ja-nej semantikken til konstruktionen af alternativer til 

EU-samarbejdet, denne semantik kan derfor iagttages som kommunikationens konstante forsøg på at skjule 

sin egen paradoksale konstitution.  

5.2 Suverænitet i en globaliseret verden 

I den danske politiske EU-debat er der forskellige suverænitetsforståelser, og hvad der sker med Danmarks 

suverænitet i EU. Modstanderne knytter suverænitet til europæisk integration, hvor argumentet er, at mere 

europæisk integration i form af fælles love og fælles EU-domstol per automatik resulterer i mindre national 

suverænitet, dvs. suverænitet forstås som en konstant størrelse, der kan brydes op og deles mellem Danmark 

og EU - jo mere EU får af suveræniteten, jo mindre efterlades Danmark med. Modstanderne giver sig selv 

den rolle at ‘tage’ suveræniteten tilbage fra EU. Tilhængerne iagttager ikke denne løsning som en mulighed, 

de italesætter i stedet behovet for, at de politikere der repræsenterer de danske interesser skal være bedre til 

at bruge den indflydelse Danmark har i EU til at fremme danske interesser, og den danske måde at gøre 

tingene på, og dermed være med til at præge udviklingen i EU. Modstanderne inddrager også forbeholdene i 

EU-debatten om suverænitet. Forbeholdene iagttages som det, der beskytter Danmark fra at blive 

undermineret af EU, og som en mulighed for på visse områder at fastholde suveræniteten i national kontekst. 

Tilhængerne iagttager derimod, at disse forbehold udelukker Danmark fra forhandlingerne og diskussionerne 

af disse områder. De konstruerer en forestilling om, at disse områder i en globaliseret verden ikke kun 

hidrører Danmark og danske forhold, de argumenterer derfor for, at forbeholdene indskrænker Danmarks 

medindflydelse. Suverænitet forskydes altså til medindflydelse. Hvad er det så egentligt, der truer dansk 

selvstændighed? Er det EU eller Danmark selv? Disse spørgsmål er kompliceret at få et endegyldigt svar på, 

da tilhængerne og modstanderne har forskellige suverænitetsforståelser af, hvad suverænitet er for en 

størrelse, og dermed også hvilken fordeling af den, der skal være mellem Danmark og EU. Resultatet af 

denne kommunikative forståelse og forventningerne til, hvad begrebet dækker over kan iagttages ved at 

undersøge de begreber, som er til rådighed for kommunikationen. Som tidligere skrevet knytter 

modstanderne an til suverænitet som national suverænitet, der begrænser suverænitet til en national kontekst, 

og gør sig blinde over for forskydningen af suverænitet som medindflydelse. Medindflydelse iagttages at 

forsikre Danmark en plads ved forhandlingsbordet, når det drejer sig om områder, der iagttages som 

gavnende for Danmark som nation. Tilhængerne iagttager, at EU på nogle områder kan styrke dansk 

suverænitet, hvis de danske politikere i EU bliver bedre til at udnytte den indflydelse, som Danmark har fået 

ved at overdrage visse beføjelser til EU. Både tilhængerne og modstanderne iagttager dog, at Danmark ikke 

kan være selvstændig på en uafhængig måde om det så er EU, NATO, FN, EFTA etc. som Danmark 
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samarbejder med.  Modstanderne italesætter det at overdrage visse beføjelser til EU og Bruxelles som det, at 

Danmark mister noget af sin suverænitet, dvs. det iagttages, at Danmark på denne måde bliver ekskluderet 

fra muligheden for at træffe beslutninger og styre sig selv, når andre medlemslande bliver inkluderet i 

beslutningsprocessen. Denne grundstruktur referer tilbage til det politiske systems konstruktion af staten som 

et semantisk trick, da det iagttages, at enhver nationalstat afgrænses af et territorium, og giver sig selv den 

suveræne magt til at styre sig selv. Denne forestilling iagttages derfor som værende i modstrid med ethvert 

forsøg på at integrere EU-medlemslandene i EU-samarbejdet. Tilhængernes forståelse af staten refererer 

derimod til forestillingen af, at Danmark både kan styre sig selv og styre EU. I det den politiske 

kommunikation om EU interesserer sig for de grænseoverskridende problemer forskydes kommunikationen 

til at handle om medindflydelse frem for suverænitet. Ud fra dette perspektiv iagttages det, at Danmark er 

nået til et punkt, hvor det ikke kan isolere sig selv omkring de danske forhold og styre sig selv, da det i 

modsætning til tidligere ikke er lige så nemt at skelne det danske fra det europæiske.  

 

Antagelsen af EU som et paradoksalt samarbejde rejser spørgsmålet, om det overhovedet er muligt for en stat 

at være selvstændig inden for et samarbejde, og i hvilken grad selvstændighed kan forstås som muligheden 

for at træffe beslutninger på egen hånd. Det, der komplicerer dette spørgsmål i dag, er i høj grad udviklingen 

i verden, hvor flere og flere udfordringer og problemer iagttages som grænseløse. Dette stiller nye 

forventninger til EU’s styringsambition og nye kommunikative udfordringer, idet den nutidige politiske 

kommunikation i stigende grad skal håndtere forsøget på at løsrive bestemte kompetencer fra 

nationalstaterne. Dette får også betydning for statsforståelsen. Forestillingen af staten som semantisk trick 

går i opløsning, når kommunikationen om EU gør grænseløse udfordringer til genstand for den politiske 

kommunikation. Den politiske kommunikation håndterer denne opløsning ved at skabe en ny forestilling om 

EU, hvor der konstrueres en nødvendighed af, at EU-medlemsstaterne står sammen som en samlet enhed for 

at kunne løse de iagttagede nutidige grænseoverskridende udfordringer. Ud fra et systemteoretisk perspektiv 

knytter globaliseringen an til, at det bliver sværere at skelne mellem national og international, og derved 

mellem hvad der kan iagttages og løses nationalt fra det, der kræver konstruktionen af en europæisk indsats. 

Dette antyder, at den politiske kommunikation begynder at løsrive sig fra det politiske system som 

segmenteret i stater og dermed kommer til at ligne et grænseløst system; et globalt samfundssystem, som er 

underlagt koden styre/styret. Systemteoretisk giver staten, som det politiske systems selvbeskrivelse, 

systemet muligheden for, at det kan tematisere operationer og tilskrive dem til sig selv. Når det politiske 

løsrives fra staten bliver det sværere at afgrænse politik og politisk handlen til staten, som etablerer 

forestilling om staten på, hvis vegne magten virker. Systemet må derfor konstruere en ny selvbeskrivelse for 

at legitimere sig selv som nødvendig. Dette forhold bliver den politiske kommunikations nye udfordring dvs. 

hvordan den politiske kommunikation håndterer, at problemer om styring i dag i stigende grad løsrives fra 

forestillingen om, at de skal løses af stater.  
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Med Brexit opstår der i nyere tid en mulighed for en eventuel diskontinuitet, idet udfaldet af Brexit kan 

udgøre et semantisk skift i den måde, de danske politikere iagttager styringsforholdet mellem Danmark og 

EU på. Brexit kan sætte EU på spil på en ny måde. Det grundlæggende spørgsmål, der rejser sig i forbindelse 

med Brexit er, om Brexit i virkeligheden er et Brexit forstået på den måde, at Brexit viser sig at være det, 

som Brexit blev solgt som nemlig, at Storbritannien ‘igen’ kan iagttages som et land, der styrer sig selv 

herunder sin økonomi, sine grænser, sine regler etc. Eftersom Brexit-forhandlingerne stadig er i gang, er det 

kun muligt at opstille scenarier for, hvad resultatet vil ende ud med. Det første scenarie er, at Brexit i 

realiteten er et farvel til EU og dets regler og økonomiske krav, og Storbritannien kan genvinde kontrollen 

over nationalstaten og blive selvstændigt igen. Det andet scenarie er, at forhandlingerne vil vise, at 

Storbritannien stadig vil være bundet til EU, og derfor stadig uformelt være en del af EU. Hvis det andet 

scenarie kommer til at være udfaldet af Brexit forhandlingerne, iagttages det, at Storbritannien vil ende i en 

situation, hvor de stadig vil blive styret af EU, uden de selv vil have muligheden for at styre EU.  
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Kapitel 6: Perspektivering 

Der er mange interessante perspektiver at arbejde videre med i denne afhandling. Et af disse er, at inddrage 

udtalelser om EU fra andre aktører i i samfundet end kun de danske politikere. Der er prominente danske 

EU-forskere og eksperter som f.eks. Marlene Wind og Hjalte Rasmussen, som også har vundet stort indpas i 

de danske medier, når debatten falder på netop EU. Udover disse forskere, er der også mange tænketanker og 

interesseorganisationer, der sætter sit afsæt i debatten og på denne måde bidrager til den politiske debat.  I 

alle afkroge af samfundet er der stor bevågenhed over for EU, hvor netop jurister, økonomer, undervisere 

mm. på kryds og tværs debatterer EU og på denne måde udgør en del af den politiske EU-debat, derfor 

kunne det være givende for afhandlingens erkendelsesinteresse at udvide vores iagttagelsespunkt og udvide 

det empiriske arkiv med andres udtalelser, end blot politikernes. 

 

Vi kunne også have inddraget EU’s selvbeskrivelse af styringsforholdet mellem landene og EU ved at 

iagttage EU gennem de officielle traktater, ændringsforslag og udskrifter af EU-domme. På denne måde 

kunne vi også lave en komparativ analyse for at få blik for, hvordan EU iagttager sig selv som politisk 

system. Vi ville med denne nye empiri få blik for, hvordan EU konstruerer sig selv som den, der styrer 

medlemslandene og/eller bliver styret af medlemslandene. Vi kunne også inddrage politiske udtalelser fra 

andre medlemslandes politikere og undersøge om den semantik, der er blevet konstrueret i den danske EU-

debat er den samme som eksisterer i de andre lande f.eks. Spanien, Polen, Storbritannien mm., som vi 

forestiller os har helt andre iagttagelser af EU på baggrund af deres debat om EU.  

 

Som skrevet i diskussionen kan Brexit udgøre en eventuel diskontinuitet i kommunikation, hvis Brexit 

forhandlingerne ender med et ‘reelt’ Brexit og bliver det, som briterne har solgt til deres befolkning. Det 

kunne være spændende at fortsætte med denne afhandling, når forhandlingerne er kommet på plads og 

undersøge, hvordan både de danske politikere men også EU selv iagttager udmeldelsen og resultatet af 

udmeldelsen som en definitiv udmeldelse, der knytter an til formel suverænitet heraf, hvordan 

kommunikationen vil forsøge at fiksere mening og forventninger til, hvordan en udmeldelse skal forstås. Vi 

kan således i den nærmere fremtid iagttage, hvordan begreber som udmeldelse og suverænitet bliver 

kondenseret, og om disse vil få en ny betydning. Brexit altså være med til konstruerer en forståelse af, at der 

i EU er mulighed for at få nye aftaler på plads uden nødvendigvis at være  fuldgyldige medlemmer; et EU a 

la carte hvor medlemslandene selv bestemmer ‘graden’ af medlemskab. Hvis der sker en diskontinuitet, 

bliver spørgsmålet, hvordan håndteringen af suverænitetsparadokset og afparadokseringsstrategierne vil 

udforme sig i fremtiden. Vil det stadig være den positive, den positive betinget, den skeptiske, den negative 

eller en helt femte afparadokseringsstrategi, der vil være til stede i den fremtidige kommunikation om EU? 
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Kapitel 7: Konklusion 

Vores interessefelt var at undersøge, hvordan de danske politikeres iagttagelser er med til at  konstruere den 

danske EU-debat og gør det dermed muligt at kommunikere om EU på en bestemt måde. For at besvare 

afhandlingens problemformulering har vi foretaget en semantisk analyse og en formanalyse efterfulgt af en 

kort diagnosticering af fire af de afparadokseringsstrategier, som politikerne knytter an til i den aktuelle EU-

debat. Udgangspunktet for begge delanalyser har været statsbegrebet som et semantisk trick, som det 

politiske system selv har konstrueret som dets selvbeskrivelse. Ved at følge dette teoretiske præmis 

afdækkede vi det fundamentale paradoks af EU som kommunikationen stadig forsøger at håndtere gennem 

forskellige forskydninger og introduktionen af nye sondringer. Statsbegrebet betegner i denne afhandling 

både EU og nationalstaten, fordi EU ligesom staten er en politisk selvbeskrivelse. Dette afføder en række 

paradokser, der opstår på flere forskellige måder, da medlemsstaterne gøres til genstand for styring, mens 

medlemsstaterne omvendt ligeledes gør EU til genstand for styring. Dette paradoks bliver synliggjort i begge 

delanalyser, hvor vi iagttager, at EU-modstanderne og EU-tilhængerne iagttager EU ud fra to vidt forskellige 

grundfigurer, der sætter styringsforholdet mellem Danmark og EU på spil gennem to forskellige 

tematiseringer ud fra hvem, der styrer hvem. I den semantiske analyse iagttager vi, at politikerne iagttager 

EU gennem særlige former for kommunikation hhv. en økonomisk og en politisk kommunikation, hvor 

kommunikationen især i den første tidsperiode former sig efter en økonomisk semantik, der iagttager det 

danske EU-medlemskab ud fra økonomiske sondringer af, hvad Danmark kan profitere eller tabe ved at være 

med i EU. Tilhængerne iagttager EU som en økonomisk løsning, mens modstanderne gør EU til både et 

økonomisk men også et politisk problem, der knyttes an til tabet af dansk selvstændighed. I anden  

tidsperiode interesserer kommunikationen sig for den politiske udvikling mod en egentlig union, hvor især 

modstanderne iagttager erstatningen af Romtraktaten som et skred mod et overstatsligt samarbejde, hvor det 

iagttages, at traktatændringen strider imod de danske forudsætninger for et EU-medlemskab. I tredje 

tidsperiode former kommunikationen sig over iagttagelser af, hvilke kerneværdier EU skal værne om, og i 

forlængelse af dette, hvilken funktion EU skal have i fremtiden. Politikerne iagttager, at alt for mange 

områder er blevet konstrueret som vigtige nok, EU skal derfor koncentrere sig om bestemte områder som at 

sikre fred, velstand, sikkerhed og demokrati i de europæiske medlemsstater. I denne periode tildeles 

Danmark en mere aktiv rolle i EU og arbejde for ikke at blive stillet uden for fællesskabet.  Den semantiske 

analyse viser således, at den politiske fortælling om EU går fra at være noget simpelt til noget kompleks, 

hvor flere og flere begreber stilles til rådighed for kommunikationen og konstituerer flere (modstridende) 

forventninger. Den måde, politikerne debatterer EU på er derfor ikke en selvfølge. Semantikken har en 

politisk historie, som gør det muligt at kommunikere politisk om EU i dag.   

I formanalysen har vi givet indblik i de paradokser, der indstiftes ved at politikerne iagttager gennem 

bestemte forskelle. Formanalysens fokus er nemlig at analysere bestemte distinktioner, og hvordan der 

knyttes an til disse. I formanalysen iagttager vi politikernes iagttagelser af ledeforskellene del/helhed, 
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selvstændig/afhængig og fælles/nationalt, hvor vi iagttager, at politikerne knytter forskelligt an til disse 

sondringer. Tilhængerne knytter an til del/helhed i deres iagttagelser af, at EU er en del af en større helhed, 

hvor medlemsstaterne er EU og omvendt dvs. EU og medlemsstaterne styrer både sig selv og hinanden. 

Modstanderne iagttager derimod EU som en selvstændig enhed, der fungerer for sig selv uden for det danske 

samfund og tilskrives dermed al ansvaret for at løse problemer. Selvstændig/afhængig sondringen knytter 

modstanderne an til ved at iagttage Danmark som afhængig af at være en del af et fællesskab, men dette 

fællesskab behøver ikke nødvendigvis at være EU, men alternativer såsom EFTA, FN, Europarådet og et 

styrket nordisk samarbejde. Iagttagelsen er, at EU står i vejen for Danmarks selvstændighed, fordi unionen 

griber ind i for mange områder, som der er en forestilling om kun vedrører nationen. Det iagttages således, at 

andre samarbejder vil tillade Danmark mere selvstændighed, de gør sig dermed blinde for, at Danmark 

forbliver selvstændig på en afhængig måde. Tilhængerne derimod knytter an til denne sondring ud fra en 

iagttagelse af, at selvstændighed bliver en umulighed, hvis Danmark stiller sig uden for det europæiske 

fællesskab, da selvstændighed knyttes an til medindflydelse, som konstrueres som betinget af EU 

fællesskabet. National/fælles knyttes an til arbejdsfordelingen mellem Danmark og EU, hvor politikerne 

iagttager konkrete områder, hvor det iagttages, at medlemslandene ikke kan stå alene. Tilhængerne 

konstruerer i denne sammenhæng EU som løsningen til, hvordan samarbejdet bliver gjort muligt ved at 

konstruere forestillingen om grænseoverskridende udfordringer, som iagttages at kræve fælles løsninger. 

Modstanderne opstiller samme sondring, dog iagttages det, at nationalstaterne kan gøre det bedre selv på 

mange områder og iagttager derfor EU som en enhed, der blander sig for meget i nationale anliggender. 

 

Vores bidrag til EU-debatten med udgangspunkt i delanalyserne er følgende: vores analyser viser, at den 

måde politikerne debatterer EU på i dag ikke er en selvfølge, den er derimod et resultat af den semantiske 

udvikling, der har fundet sted. I nyere tid er det især sondringen mellem det nationale og det fælles som 

kommunikationen interesserer sig for. Der konstrueres en forestilling om det nationale, som EU ikke skal 

blande sig i, mens der på den anden side konstrueres en forestilling om det fælles herunder det 

grænseoverskridende, som nationalstaterne ikke selv kan klare. Når politikerne refererer til forestillingen om 

det fælles europæiske gøres EU til en fortsat mulighed, mens kommunikationen om det nationale konstruerer 

en forestilling om, at samarbejder som EU ikke altid iagttages som nødvendige, da nationalstaterne kan klare 

meget selv.  

 

Den sidste del af analysen synliggører fire af de eksisterende afparadokseringsstrategier, der er til stede i 

debatten om EU i nyere tid. Disse strategier bidrager til en mere nuanceret forståelse af EU-debatten, som 

afselvfølgeliggør, at EU, som det italesættes i medierne, befinder sig i en kritisk tilstand især på baggrund af 

Brexit-forhandlingerne. Ydermere bidrager denne afhandling til en afselvfølgeliggørelse af EU’s historie, 

hvor vi er med til at vise, at det ikke er så indlysende, at EU’s overlevelse er på spil i nyere tid, som der 
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lægges op til i medierne. EU-debatten er blevet mere kompleks med tiden, men den er alligevel præget af de 

samme grundparadokser, der blev installeret fra start af, selvom disse håndteres på nye måder eks. gennem 

de tre former, vi har gjort os følsomme over for i formanalysen. I dag interesserer kommunikationen sig for 

terrorisme, klimaforandringer, grænseoverskridende kriminalitet mm., men det er stadig den samme måde, 

der kommunikeres om EU på, selvom udfordringerne iagttages som værende nogle andre, dvs. der er 

kontinuitet i den måde EU debatteres på. Det, at EU har overlevet i mere end 60 år, på trods af de 

grundlæggende paradokser, der stadig er til stede i kommunikationen, kan iagttages som et symptom på, at 

EU er modstandsdygtig, og at der skal mere til at ryste samarbejdet end traktatændringer,  udvidelser, 

flytgningekriser, tillidskriser og ikke mindst Brexit som noget af det seneste. Denne afhandling bidrager til 

en forståelse af, at debatten, om EU vil bryde sammen eller overleve, derfor ikke er så indlysende, men en 

kontinuitet af forsøget på at håndtere dens kompleksitet. Brexit forhandlingernes afslutning kan dog medføre 

et brud i den måde EU iagttages på, og dermed en diskontinuitet i kommunikationen.  

 

Denne afhandling viser afslutningsvis, at EU-debatten ikke kun vedrører iagttagelsen af EU, men også sætter 

den danske nationale identitet på spil, og hermed udviklingen af det danske politiske system, som ikke kan 

forstås adskilt fra EU. Danmarks identitet sættes på spil, når der kommunikeres om det grænseløse, det 

europæiske, det globale etc, hvor kommunikationen interesserer sig mindre for det danske, nu når der 

konstrueres forestillinger af, at grænser udviskes.  
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