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Abstract 

 

This thesis investigates how the Danish Government consisting of the political parties 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti from 2011 to 2014 stabilized 

themselves as an organizational system and how it ultimately got destabilized. It does so by 

utilizing Niklas Luhmann’s systems theory to comprehend the system’s autopoietic 

communication. The analysis commences with an analysis on the different 

system˥environment-differences we have observed the Government used when constructing 

a common identity that stabilized them as a system. These are “system˥environment”, 

“Government party˥Government” and “Government˥former Government(s)”. By observing 

the system’s autopoietic communication with a second order perspective we are able to 

analyze how the system constructed and stabilized itself through a variety of programs. We 

furthermore construct three typologies and categorize the Government's programs within 

these. The typologies are Irritation programs, Identity programs and Political programs. 

Within Irritation programs we analyze “Consultations” and “Question Hours” that allowed 

the Government to control irritations from its opposition in order for it to communicate 

autopoietic and thus stabilize itself. Within Identity programs we analyze “Speeches” and 

“Press Releases” that allowed the Government to unfold the border demarcation of itself as 

a system and its environment. Within Political programs we analyze “Political Agreements” 

and “Ministerial Appointments“ that allowed the Government to perform the political 

function system’s function which is to adopt collectively binding decisions. We conclude the 

analysis by examining how an internal conflict in Socialistisk Folkeparti based on a series of 

specific cases created dissent within the system. This conflict ultimately led to the party 

leader’s resignation and the party leaving the government.  
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1.0 Indledning 
Det danske repræsentative demokrati er bygget på negativ parlamentarisme. Dette betyder, 

at man som regering ikke nødvendigvis behøver at have et flertal med sig, så længe man ikke 

har et flertal imod sig. Det resulterer i, at de danske regeringer oftest er flerpartisregeringer, 

hvor forskellige partier går sammen for at danne det bedst mulige udgangspunkt for ikke 

have et flertal imod sig. Faktisk har der siden den socialdemokratiske regering med Anker 

Jørgensen som statsminister mellem 1979-1981 kun været én enkeltpartis regering, da 

Venstre-regeringen med Lars Løkke Rasmussen som statsminister agerede mellem 2015-

2016 (Regeringer fra 1954 til i dag n.d.). Selvom de danske partier og politikere altså er 

uenige om alt mellem himmel og jord, kan man antage, at én ting er de enige i, at det er bedst 

for en regering at bestå af flere partier. Det kan altså være positivt at danne en 

flerpartisregering, eftersom det bliver nemmere at samle opbakning til ens regeringsaftaler, 

men det må også skabe en problematik, at skulle få flere politiske ideologier og identiteter 

til at gå sammen som en. Det er utopisk at tro, at så mange mennesker, med så stærke 

holdninger kan glemme alle deres uenigheder så snart de går i regering sammen. Hertil er 

det på trods af nyhedsværdien ikke just sensationelle nyheder, når regeringspartier ikke kan 

leve op til det, de som parti lovede under deres valgkampagne. Løftebrud på løftebrud på 

løftebrud bliver kastet rundt i den politiske arena, når partiformænd lover guld og grønne 

skove til vælgerne, uden at være i stand til at indfri disse løfter. Senest har vi set, hvordan 

Liberal Alliance har lovet historisk store skattelettelser i flere omgange, uden at kunne 

levere. Det er altså tydeligt, at det ikke altid er lige let at indgå i en flerpartisregering, men 

eftersom det stadig historisk set er den klart mest populære regeringsformation, må vi gå ud 

fra at det er den bedste beslutning for partier. Dette har vækket vores interesse for at 

undersøge, hvordan en flerpartisregering skaber det bedst mulige udgangspunkt for at 

regere succesfuldt. Eftersom den nuværende regering stadig er aktiv, og det derfor er svært 

at konkludere på regeringsperioden, har vi valgt at analysere den tidligere regering fra 2011 

til 2014. Denne bestod af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, og 

blev præsenteret med regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” (Regeringen 

2011). Med regeringsgrundlaget præsenterede SRSF-regeringen deres plan for, hvordan og 

i hvilken retning de sammen i regeringen ville lede landet. Regeringsgrundlaget var altså 

regeringens samlede plan. Regeringspartierne har særegne ønsker og mærkesager inden de 

indgår i et regeringssamarbejde. Partierne fortsætter med at være partier, selv efter de ikke 
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længere er regeringspartier, hvorfor det må være vigtigt som parti at opretholde sin 

partiidentitet, samtidigt med, at de opretholder en stærk regeringsidentitet. SRSF-

regeringen var som den nuværende en trepartisregering i mindretal. Dermed er der flere 

brikker i regeringspuslespillet, der skal falde på plads, hvilket vi antager, medfører en større 

udfordring for regeringen. Ved at iagttage regeringens kommunikation, samt hvilke måder 

de kommunikerer til deres opposition og befolkningen på, kan vi undersøge, hvordan de 

forsøger at opretholde en samlet identitet, der stabiliserer regeringssamarbejdet. Hvad der 

ydermere er interessant ved denne regering, er, at SF trådte ud af regeringssamarbejdet i 

2014. Det var første gang siden 1996 at et parti utidigt trådte ud af regeringen (Sørensen 

2014), hvilket indikerer at denne regering om nogle vil være interessant at dykke dybere ned 

i. Vi vil derfor også undersøge, om vi kan finde ud af, hvad der destabiliserede 

regeringssamarbejdet indtil det i januar 2014 brød sammen, og den nye regering bestående 

af kun Socialdemokratiet og Radikale Venstre blev præsenteret foran Amalienborg. Dermed 

vil specialets opbygning altså både give os indblik i opretholdelsen og sammenbruddet af 

den første røde regering i et årti. Dette leder os videre til specialets problemformulering. 

1.1 Problemformulering 

Hvordan forsøgte SRSF-regeringen at stabilisere sig som et samlet system, og hvordan blev 

regeringen endeligt destabiliseret?  

For at besvare specialets problemformulering, vil vores analyse tage udgangspunkt i 

følgende tre arbejdsspørgsmål: 

1) Ud fra hvilke differencer iagttog SRSF-regeringen sig selv i sin kommunikation? 

2) Hvilke programmer benyttede SRSF-regeringen sig af, for at stabilisere sig som et 

samlet system? 

3) Hvordan kan vi forklare SRSF-regeringens destabilisering ud fra vores anvendelse af 

systemteorien? 
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1.2  Læsevejledning 

For overskuelighedens skyld har vi udarbejdet nedenstående læsevejledning, hvor 

specialets struktur samt en kort introduktion til dets kapitler kan findes. 

Indledning 
 

Kapitel 1: Indledningen indeholdte en præsentation af, hvordan 
vores interesse til emnet blev vækket, samt en kort beskrivelse af 
SRSFs regeringsperiode, der mundede ud i følgende 
problemformulering: 
Hvordan forsøgte SRSF-regeringen at stabilisere sig som et 
samlet system, og hvordan blev regeringen endeligt 
destabiliseret? 

Analysestrategi Kapitel 2: Her præsenteres specialets analysestrategi. Formålet 
med kapitlet er at give læseren et indblik i de overvejelser, som er 
til grund for specialets analyser. Hertil introduceres hvorledes vi 
er tilgået empiriindsamlingen til specialet. 

Teori Kapitel 3: Dette kapitel indeholder en gennemgang af og 
redegørelse for de teoretiske værktøjer fra Niklas Luhmanns 
systemteori, vi i analysen fremadrettet vil benytte til at besvare 
problemformuleringen. 

Regeringen som 
organisationssystem 

Kapitel 4: Her vil der forekomme en argumentation for, hvorfor 
SRSF-regeringen kan anses som hørende til, hvad Niklas 
Luhmann definerer som et organisationssystem. 

System˥omverden 
analyse 
 

Kapitel 5: Dette kapitel har til formål at klargøre, hvilke 
differencer vi iagttager at organisationssystemet SRSF-regeringen 
drager i deres kommunikation om sig selv. 

Stabiliserings-
analyse 

 

Kapitel 6: Dette kapitel har til formål at analysere, hvordan 
SRSF-regeringen gennem programmer stabiliserede sig som et 
samlet system. 

Destabiliserings-
analyse 
 

Kapitel 7: Dette kapitel vil starte med vores definition på 
destabilisering, hvorefter vi vil analysere, hvordan intern konflikt i 
SF ledte til SRSF-regeringens strukturændrende destabilisering. 
 

Konklusion Kapitel 8: Her vil vi konkludere på analyserne og samlet besvare 
problemformuleringen. 

Diskussion Kapitel 9: Her vil vi diskutere tre problemstillinger som der 
grundet specialets sammenhængskraft ikke er blevet analyseret 
nærmere. 

Perspektivering Kapitel 10: Afslutningsvist vil vi præsentere tre 
problemstillinger, der i et fremtidigt arbejde, kunne være 
interessante at belyse. 
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2.0 Analysestrategi 
Analysestrategien har til formål at skabe det videnskabelige blik, der gør sociale forholds 

tilblivelse iagttageligt (Esmark, Laustsen & Andersen 2005: 7). Det er ikke en række 

metoderegler, men derimod en strategi for, hvordan vi i dette speciale vil konstruere vores 

iagttagelsespunkt som en analysegenstand. Vores analysestrategi består af specialets 

videnskabsteoretisk udgangspunkt, iagttagelsespunkt, Niklas Luhmanns funktionelle 

analyse og en redegørelse for vores empiriindsamling.  

2.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Vi vil starte med at redegøre for specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, for at give 

læseren en indsigt i, hvilket præmis udarbejdelsen af specialet skal forstås ud fra. 

Videnskabsteoretisk tager dette speciale sit udgangspunkt i poststrukturalismen. 

Poststrukturalistiske teorier har det tilfælles, at de arbejder ud fra en tom ontologi. Dette 

betyder, at de har et analytisk blik, der ikke kan tilskrives en værdi i sig selv. Der er ikke 

fokus på, hvorfor noget er, men derimod på epistemologien og tilblivelsen af ting (Andersen 

1999: 14). Dermed bliver den videnskabsteoretiske analysetilgang at undersøge, hvordan fx 

organisationer konstruerer sin verden på en bestemt måde. Det er med afsæt i denne 

forståelse af vigtigheden af hvordan, at vi har valgt at arbejde ud fra denne videnskabsteori, 

da det stemmer overens med vores problemformulering. Vi er interesseret i at forstå, 

hvordan SRSF-regeringen som samlet system består af flere partier. Uden en tom ontologi, 

ville spørgsmålet blive besvaret anderledes, da vi der ville bevæge os mere over i en mere 

konkret besvarelse, end en der altid skal findes i en bestemt kontekst. Vi arbejder ikke ud 

fra en præmis om, at vi er i stand til at finde en universel besvarelse på 

problemformuleringen, der kan pålægges andre regeringer end SRSF-regeringen. Eftersom 

vi arbejder epistemologisk, må vi acceptere, at også os selv som iagttagere er underlagt 

erkendelsesinteressen. Dermed menes, at det perspektiv vi pålægger specialet også 

konstruerer os som iagttagere, udover at det konstruerer iagttagelsen. Vi arbejder ud fra en 

række kontingente valg, der alle sammen kunne have været anderledes, hvorfor den 

undersøgelse og det speciale vi har udarbejdet, altid ville have kunnet set anderledes ud 

(Andersen 1999: 9-13). En anden specialegruppe, der også arbejdede med Luhmann, ville 

derfor kunne komme frem til en væsentligt anderledes besvarelse af den samme 

problemformulering.  
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2.2 Iagttagelsesbegrebet 
Niklas Luhmanns teori anser egentlig ikke noget som noget, men tillader at man kan 

iagttage, hvorledes der bliver iagttaget i samfundet (Kneer & Nassehi 1997: 152). Hans 

overvejelser og teoretiske arbejde, tager dermed ikke et erkendelsesteoretisk udgangspunkt, 

men går ud fra at alt allerede findes. Derfor bliver systemteorien en metode til at analysere 

virkeligheden på. Dette gør vi ved at iagttage på anden orden. For at anden ordens 

iagttagelser kan forstås, vil vi i det følgende først præsentere første ordens iagttagelser 

(Luhmann 2000: 48).  

 

En første ordens iagttagelse bliver af Luhmann defineret som en bestemt forskelsdannende 

operation, hvor forskellen bliver sat mellem indikation og forskel. Der er noget, der 

markeres, og der er noget, der forbliver umarkeret, som det markerede dermed er forskelligt 

fra. Hver gang der iagttages noget, markeres indikationen og forskellen forbliver umarkeret 

og isoleret. Dermed bliver det, der ikke markeres i en iagttagelse altså stående udenfor og 

dette tages der ikke stilling til. Man kan ikke markere begge sider, da det ville aflyse 

forskellen, fx kan man ikke iagttage noget som værende smukt og grimt på samme tid, og 

derfor må iagttagelser således være asymmetriske (Andersen 1999: 110). En grundlæggende 

tese i systemteorien er derfor, at alle begreber har et modbegreb, hvilket også gør sig 

gældende for iagttagelser. For at visualisere en iagttagelse, benytter Luhmann sig af 

matematikeren Spencer Browns symbol for en forskel, der kan ses nedenunder. Det 

markerede er her på venstre side af forskellen, og dette er det iagttagede eller indikerede. En 

første ordens iagttagelse kan ikke se den forskel den selv markerer, hvilket kaldes den blinde 

plet. Den er altså ikke i stand til at se, hvordan der er noget umarkeret (Kneer & Nassehi 

1997: 142). 

 

 

 

Hvis iagttagelser af første orden er indikationen af noget inden for rammen af en forskel, så 

er iagttagelse af anden orden en iagttagelse, der retter sig mod første ordens iagttagelsen 

Indikation Forskel 
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(Andersen 1999: 111). Det vil sige, at når vi i specialet går et niveau op, og iagttager på anden 

orden, vil vi iagttage, hvorledes et system iagttager sig selv. Dette kan visualiseres på denne 

måde, hvor der genindskrives en forskel i den i forvejen satte forskel, hvilket også kaldes et 

re-entry (Luhmann 2000: 105). Den første forskel består af system og omverden, da vi kan 

iagttage, at det er et system, der laver den anden forskel, der udgøres af indikation og forskel.  

 

 

Når systemer kommunikerer om sig selv, kan re-entry’et altså visualiseres således, da det er 

systemet, der kommunikativt sætter grænsedragningen til sin egen omverden. 

 

 

Som det vises i ovenstående figur, kan vi iagttage både den markerede og den umarkerede 

side af forskellene, hvilket betyder at man på anden orden løfter sig over problemet med den 

blinde plet for det man iagttager. Samtidigt indtræder man så som iagttager i en position, 

hvor man selv får en blind plet, hvilket vil sige, at vi ikke er i stand til at se den forskel, vi 

iagttager iagttagelserne ud fra. En analyse af dette speciales iagttagelsespunkt ville give blik 

for specialets blinde plet og sådan kan man fortsætte. 

 

I specialet, når vi omtaler differencer mellem system og omverden, eller andre former for 

differencer, vil vi benytte følgende symbol til at påvise dette ”˥”. Når dette symbol fremgår i 

specialet, vil hvad der er på dets venstre side altså være det markerede, og det på den højre 

side er dét, det markerede bliver sat forskelligt fra, der altså forbliver umarkeret. 

Indikation Forskel 

System Omverden 

System Omverden 

System Omverden 
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2.3 Funktionel analyse 
Analysestrategisk skriver dette speciale sig ind i, hvad Niklas Luhmann kalder den 

funktionelle analyse. Dette er en måde, hvorpå man regulerer og præciserer de betingelser, 

under hvilke iagttagelser udvikler en forskel (Luhmann 2000: 91). Sagt med andre ord, 

handler det om at underlægge iagttagelser af differencer nogle bestemt betingelser, der 

dermed fastsætter bestemte forme. For specialet vil dette betyde, at vi gennem vores 

analyser vil benytte forskellige grænsedragninger til at besvare vores problemformulering. 

Vi vil arbejde med at iagttage de forskelle, SRSF-regeringen som system drager, samt hvilken 

betydning de forskelle har for SRSF-regeringen. Luhmann konstaterer i sin præsentation af 

den generelle systemteori, i bogen Sociale Systemer, at den forudsætter brugen af funktionel 

analyse, og mængden af direkte referencer til analysestrategien er følgeligt sparsom. Derfor 

kan det siges, at den funktionelle analyse for Luhmann ses som en vane, og en implicit måde 

at generere analyser på. Det er altså en overordnet reference til, hvordan man kan finde 

ækvivalente løsninger på et problem ved at iagttage, hvilke forskelle ens iagttagede system 

udvikler (Harste & Knudsen 2014: 21).  

 

Den funktionelle analyse beskæftiger sig med at forstå det allerede eksisterende som 

kontingent, og gøre det forståeligt ud fra nogle fastsatte grænser. Dermed drejer den sig, sagt 

med andre ord, om at opnå information om SRSF-regeringen som system, netop ved en 

afsøgning af differencer (Luhmann 2000: 91). Denne analysestrategi kan afklare strukturer 

og funktioner, hvilket betyder, den kan behandle differencer, der ikke umiddelbart er synlige 

for SRSF-regeringen. (Luhmann 2000: 96). Derfor kan analysestrategien bruges, når vi i 

vores analyse går på anden orden, og får mulighed for at se nogle af de ting, der på første 

orden ikke er muligt at iagttage. Dette er et argument for, hvordan anden ordens iagttagelser 

stemmer overens med den funktionelle analyse, og hvorledes disse to sammen danner 

grundlaget for den analyse vi i specialet vil udarbejde (Harste & Knudsen 2014: 32f).  

 

Samlet betyder dette, at den funktionelle analyse giver os mulighed for, at tilegne os 

information om SRSF-regeringen som system ud fra de grænsedragninger vi kan identificere 

(Luhmann 2000: 96). I løbet af specialet, vil vi forklare, hvilken indflydelse disse 

grænsedragninger har på vores iagttagelse af SRSF-regeringen. 
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For at kunne pålægge disse iagttagelser nogle bestemt betingelser, må der først og fremmest 

bestemmes et iagttagelsespunkt, der sagt med andre ord, er vores analysegenstand. I dette 

speciale vil vi beskæftige os med iagttagelsespunktet SRSF-regeringen, der var regering fra 

d. 3. oktober 2011 til d. 3. februar 2014. Dette betyder, at vi fremadrettet i specialets analyse, 

vil undersøge, hvorledes systemet kommunikerer om sig selv, og hvilke forskelle det selv 

drager. Dette skal undersøges gennem iagttagelse af kommunikation, der har denne regering 

som afsender, hvorfor vi i dette speciale har et specifikt afgrænset empiriske felt.  

 

2.4 Empiriindsamling 
Vi arbejder ud fra præmissen om, at man er en direkte deltagende del af regeringen, når man 

er valgt til Folketinget i ét af de tre partier, som tilsammen har dannet SRSF-regeringen. I 

tilfælde af, at man er valgt som minister for regeringen, uden at være valgt til folketinget, 

anser vi også dette som værende en del af regeringen. Derfor har vi udelukkende analyseret 

empiri, hvor afsenderen opfylder dette kriterium. Herudover må det kun være empiri, der 

stammer fra tidsperioden fra d. 3. oktober 2011 til d. 3. februar 2014, da det kun var i denne 

periode at regeringen bestod. D. 3. februar 2014 udtrådte SF af regeringen, hvilket dannede 

en ny regering, hvorfor iagttagelsespunktet ikke længere ville være det samme. Vi har i 

empiriindsamlingen gennemgået alt lige fra interviews, hvor medlemmer af regeringen er 

interviewet, til regeringsgrundlag og aftaledokumenter. Så længe det er kommunikation, der 

stammer fra denne tidsperiode, og har et regeringsmedlem eller regeringen som afsender, 

har vi vurderet, at det passer med vores iagttagelsespunkt. Hertil skal det påpeges, at når vi 

fx benytter et citat fra et interview fra Information, anser vi stadig dette som valid empiri, 

da der i interviewet er gengivet ord for ord, hvad et regeringsmedlem har udtalt. Det er 

måske ikke fx Statsministeriet, der står som officiel afsender på artiklen, men det er stadig 

et regeringsmedlem, der er afsender af det citat, vi fra interviewet anvender som empiri.  

 

Vi har blandt andet brugt følgende søgeord “regeringen siger”, “regeringen vil”, 

“regeringen”, “SRSF”, “regeringspartierne” og “udtaler ministeren” når vi ville identificere, 

hvorledes regeringsmedlemmer udtalte sig om deres egen regering og dermed om deres 

egen identitet. Vi gennemgik også pressemeddelelser fra forskellige ministre, for at indsamle 

empiri om, hvilke tiltag regeringen fik gennemført, samt hvilke samarbejdsaftaler de indgik 
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på tværs af de politiske blokke. Vi indsamlede derudover empiri fra diverse taler, hvor 

afsenderen var et regeringsmedlem. Vi har yderligere benyttet os af kommunikation fra 

Folketingets hjemmeside, hvor det er muligt at tilgå videoer af spørgetimer og samråd. Disse 

videoer har vi set igennem, og transskriberet de citatstykker fra kommunikation vi ville 

analysere. Vi har altså benyttet os af flere forskellige kilder, så vi kunne gennemgå så alsidig 

empiri som muligt. 

 

I gennemgangen af empirien, har vi identificeret forskellige tendenser, der i analysedelene 

vil blive præsenteret nærmere. Vi har i den forbindelse udvalgt enkelte citater, der 

repræsenterer disse tendenser, hvorefter vi har analyseret citaterne. Dette er for 

overskuelighedens skyld, da det ikke ville være hensigtsmæssigt at analysere 20 citater i 

streg, der præsenterer den samme pointe. I bilag 1, også kaldet citatbanken, kan der findes 

flere citater, der repræsenterer tendenserne, så det er tydeligt, at vi ikke bare har ét citat som 

argument for de forskellige analyser. Bilag 1 består af seks citatbanke og opbygningen af dem 

alle seks følger det samme mønster. Først og fremmest er der en præsentation af den tendens 

som citaterne i banken skal repræsentere. Herefter fremstår citatstykkerne i nummereret 

rækkefølge, hvor der også er påført en direkte kildehenvisning. Måden, hvorpå disse citater 

er fundet, er den samme som præsenteret i ovenstående afsnit. Vi har afgrænset os 

periodemæssigt til regeringsperioden, hvorefter søgemaskinen Google samt Infomedia er 

brugt til at identificere kommunikation fra SRSF-regeringen, der kan validere tendenserne 

fra de seks delanalyser. Der forekommer ikke dybdegående analyser i citatbanken, da disse 

vil komme i de respektive analysedele, hvor der er udvalgt citater, der repræsenterer 

tendensen. Derfor skal citatbanken ses som et validerende empirisk supplement til de 

analyser vi i specialet har udført, frem for analysedele, der kan stå for sig selv. 

Destabiliseringsanalysen har ikke til formål at præsentere en tendens i SRSF-regeringens 

kommunikation. Analysen ser på konfliktkommunikation, der er specifik for SF. De 

empiriske citater vi har analyseret, eksemplificerer altså ikke en tendens, men en konkret 

konflikt, hvorfor denne analyse ikke har en tilhørende citatbank. 
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3.0 Teori 

For at besvare problemformulering, benytter vi os af Niklas Luhmanns systemteoretiske 

begrebsapparat. Dette er valgt, fordi vi har vurderet, at udvalgte begreber fra systemteorien 

kan give os et særligt udgangspunkt for at arbejde med specialets problemformulering. Først 

vil vi dog præsentere Niklas Luhmann helt generelt. 

 

3.1 Introduktion til Luhmann og systemteori 
Det følgende vil præsentere Niklas Luhmanns liv og starten på hans arbejde med 

systemteorien. Niklas Luhmann blev født i 1927 i det nordlige Tyskland (Luhmann 2000: 

8). Efter 2. verdenskrig, hvor han kort sad fængslet af amerikanerne, i Tyskland, begyndte 

han i 1946 at læse retsvidenskab. I 1955 blev han uddannet forvaltningsjurist og i 1960-1961 

tog han til Harvard universitet i USA, hvor han kom i kontakt med sociologen Talcott 

Parsons. I 1966 fik Niklas Luhmann sin doktorgrad, hvorefter han kort var ansat som 

universitetslærer i Münster, før han blev ansat ved Bielefeld universitet (Luhmann 2000: 

9). Han var ansat ved Bielefeld indtil han gik på pension i 1993. Niklas Luhmann blev boende 

ved universitetet til sin død i 1998. Niklas Luhmann blev et kendt navn i akademiske kredse, 

efter han sammen med Jürgen Habermas i 1971 udgav en bog, hvor de diskuterede hver 

deres samfundsteori. Der var størst tilslutning til Jürgen Habermas’ teori, men Niklas 

Luhmann var af den overbevisning, at kritikken af hans teori var fejlagtig (Luhmann 2000: 

10). Niklas Luhmann arbejdede ikke med at gengive virkeligheden. Han mente at det var et 

prisværdigt mål, men at metoderne til at få fat i virkeligheden ikke var gode nok, hvorfor 

man kun kan gengive sine konstruktioner. Niklas Luhmann var af den overbevisning at man 

ikke kunne lave en teori om samfundet fra en ophøjet position, uden for samfundet. En teori 

om samfundet må defineres i samfundet og af samfundet.  

 

3.2 System˥omverden 
Helt grundlæggende for forståelsen af Niklas Luhmanns systemteori, er, at der for alle 

systemer findes en konkret grænse mellem et system og dets omverden. Et system eksisterer 

ikke uafhængigt af en omverden, hvorfor omverdenen må anses som systemets konstitutive 

yderside (Luhmann 1998: 168). Dermed vil et systems omverden altså være alt det systemet 

ikke er, og der findes hverken systemer uden en omverden eller omverdener uden systemer 
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(Luhmann 2000: 49). En omverden er forskellig fra system til system, eftersom de 

individuelle systemer kun udelader sig selv fra sin egen omverden. Det vil altså sige, at hvad 

der er omverdenen afhænger af, hvad systemet er, og i overensstemmelse med dette udviser 

omverdenen ingen selvrefleksion og slet ingen handlingsduelighed (Luhmann 2000: 54).  

 

I forlængelse af denne forståelse, påpeger Luhmann, hvordan et af de vigtigste elementer i 

system˥omverden-differencen er, at man må skelne mellem et systems omverden og 

systemer i dette systems omverden. Systemer i et systems omverden, vil altid være orienteret 

mod sin egen omverden. Dermed kan der i et systems omverden godt eksistere flere 

systemer, men disse systemer vil som nævnt tidligere, altid have deres egen omverden, 

hvorfor omverdenen ikke kan siges at være til deling for flere systemer. Ingen systemer vil 

kunne råde over andre systemers system/omverden-difference, eftersom denne difference 

altid vil være i relation til det respektive system (Luhmann 2000: 54).   

 

Dette medfører en forståelse for, hvad Luhmann kalder systemdifferentiering, hvilket er 

hans teoretiske forklaring på, hvorledes der kan sættes forskelle i systemet. 

Systemdifferentiering betyder, at der kan gendannes systemer inden for systemer, og 

dermed er yderligere system˥omverden-differencer mulige at lave inden for systemer 

(Luhmann 2000: 54). Dette tilføjer til den komplekse natur af systemer og omverdener, da 

der således ikke kun kan eksistere en omverden som konstitution til et system, men også 

inden for et system. I et sådan tilfælde, vil denne omverden dog kun være omverden i 

relation til et specifikt system, så den originale form vil stadig eksistere, omend den er 

indført et nyt sted. Hvis der uddifferentieres yderligere system˥omverden-differencer inden 

for et system, vil disse systemers omverden være den resterende del af systemet, der ikke er 

markeret (Luhmann 2000: 54).  

 

Luhmann beskriver tre forskellige differentieringsformer for, hvorledes differentiering sker 

i samfundet (Mortensen 2004: 131). Differentieringsformerne er oprindeligt udarbejdet til 

at forstå differentieringer af systemer i samfundet, men er også anvendelige i forhold til at 

differentiere et system i flere delsystemer. De er typologier, der bruges til at kategorisere 

grænsedragninger, der kan identificeres i kommunikation.  
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Den første differentieringsform er den segmentære. Den segmentære differentieringsform 

opdeler systemer i segmenter, der er ens og findes på den samme lokalitet. Denne 

differentieringsform er baseret på principperne om sam-tilstedeværelse og sam-lokalitet af 

systemers medlemmer (Mortensen 2004: 129). I en stor organisation, ville man kunne 

opdele medlemmerne, altså de ansatte, efter hvor de rent fysisk befandt sig. Havde en 

organisation fx kontorer i flere byer eller lande, ville hver lokation være sit eget segment.  

 

Den anden differentieringsform er den hierarkiske. Den hierarkiske differentieringsform 

opdeler systemer i hierarkier, hvor det altså er ulighed, der ligger til grund for differencerne 

(Mortensen 2004: 129). Den hierarkiske differentieringsform er ikke afhængig af fysisk 

nærhed, som den segmentære differentieringsform. I en stor organisation, ville man opdele 

de ansatte, efter hvilken plads i hierarkiet de havde. Direktionen ville eksempelvis være 

differentieret fra resten af organisationen, uanset hvor medlemmerne rent geografisk sad.  

 

Den tredje og sidste differentieringsform er den funktionelle. Den funktionelle 

differentieringsform opdeler systemer i funktioner (Mortensen 2004: 129). Den funktionelle 

differentieringsform er hverken afhængig af fysisk nærhed eller hierarki. I en stor 

organisation ville man opdele de ansatte, efter hvilken funktion de har i organisationen. HR-

afdelingen i en virksomhed ville fx være differentieret fra resten af organisationen. 

 

3.3 Autopoiese 
Systemer i Niklas Luhmanns systemteori er autopoietiske. Det er et begreb hentet fra 

biologiens verden, hvor de chilenske biologer Humberto Maturane og Fransico Varela 

udtænkte begrebet til at beskrive levende organismer, som fremstiller og opretholder sig selv 

(Kneer & Nassehi 1997: 52f). Et eksempel på en levende organisme, som fremstiller og 

opretholder sig selv, er mennesket. Vores kroppe har en genskabende funktion, hvor vi fx 

kontinuerligt gror nyt hår og negle. Alt det kroppen skaber, kommer altså fra kroppen selv.  

 

I systemteoretisk kontekst, skal det forstås som en beskrivelse af, hvordan et system skaber, 

samt genskaber, sine egne strukturer, sig selv og sine egne elementer. Her er der for 

Luhmann især fokus på elementet ”genskabelse”, da systemers autopoietiske funktion er, at 

de selv kontinuerligt fremstiller, opretholder og dermed stabiliserer sig selv. Systemer 
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producerer altså selv de elementer, som skaber det, og de elementer er kun elementer, fordi 

de er det i forhold til et givent system (Luhmann 2000: 58). Systemerne producerer de 

komponenter, som de selv består af, og bliver dermed, med Luhmanns egne ord, til 

selvreferentielle operativt lukkede systemer. I den forstand må selvrefererende systemer 

operere gennem selvkontakt, og den eneste måde de har omverdenskontakt på, vil også være 

gennem selvkontakt.  Dette betyder, at et system kun kan være i kontakt med omverden, i 

kontekst med det selv, og ud fra systemets egne præmisser. Heraf kommer ordet ”lukket”, 

der refererer til, hvordan systemer i deres selvkontakt ikke umiddelbart tillader andre 

systemers indblanding. Det er derfor reproduktion, inden for systemets grænser, der tillader 

at systemet kan udvikle sig (Luhmann 2000: 72). Et system kan irriteres af andre systemer 

eller sin omverden, når systemet, gennem hvad der tidligere blev præsenteret som et re-

entry, tager noget fra omverdenen ind på sin egen inderside, og gennem sin selvreference 

forholder sig til det. En irritation er, når et system forholder sig til andre systemers 

kommunikation i systemets egen kontekst. Det kan iagttages, når et system kommunikerer 

om sig selv, på baggrund af noget, et andet system har kommunikeret.  

 

3.4 Funktionssystemer 
Den første systemtype vi vil redegøre for, er funktionssystemer. Niklas Luhmann beskriver 

det overordnede samfund som værende opdelt i funktionssystemer. Disse systemer, der 

blandt andet består af systemerne; økonomi, politik, ret, religion, kærlighed og videnskab, 

har hver deres binære kode, de udelukkende forstår samfundet gennem. Disse binære 

kodninger er afgørende for hvert systems kommunikation, da kommunikation i systemerne 

nødvendigt må forholde sig til koderne. Funktionssystemer forholder sig kun til 

kommunikation, der kan forstås i systemets kode, hvilket betyder, at funktionssystemer er 

blinde overfor andre forskelle end den, som deres kode giver dem. Dermed forekommer 

disse koder ikke bare i funktionssystemet, men de er i sidste instans det, som konstituerer 

og adskiller de forskellige funktionssystemer fra hinanden (Kneer & Nassehi 1997: 137). 

Denne adskillelse gør, at ingen funktionssystemer nogensinde vil kunne erstatte hinanden, 

da de i deres reneste form er konstitueret af deres unikhed. De er alle lige vigtige, og man 

kan derfor ikke anse fx politik som værende over religion, selvom man måske personligt 

værdsætter det ene mere end det andet (Luhmann 1990: 3). Hertil kan man heller ikke sige, 

at der er en rigtig eller forkert måde, hvorpå genstande kan beskrives. 
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Tidligere er det beskrevet, hvorledes systemer er operativt lukkede, hvilket i 

funktionssystemernes tilfælde kommer til syne i forbindelse med deres måde at håndtere 

ændringer i deres omverden på. Selvom systemerne kun opererer med deres egen kode, kan 

de reagere på, hvad der sker i deres omverden, og dermed i andre funktionssystemer. Det vil 

bare altid være i forbindelse med funktionssystemets egen form, hvilken er et genkendeligt 

element fra afsnittet om system˥omverden samt autopoiese (Luhmann 1990: 3). Af 

funktionssystemerne, vil vi i dette speciale hovedsageligt benytte os af det politiske, hvorfor 

dette vil blive uddybet yderligere i teoriafsnit 3.11. 

 

I det følgende vil vi redegøre mere konkret for andre systemtyper, hvor fokus især vil være 

på sociale og herunder organisationssystemer. Dette er fordi denne systemtype, er den vi i 

specialet, beskæftiger os mest med. Der vil dog først være en præsentation af psykiske 

systemer, eftersom forståelsen for disse er vigtig i forhold til at forstå systemteorien og 

kommunikation. 

 

3.5 Psykiske systemer 

Disse systemer bliver også kaldet bevidsthedssystemer og opererer autopoietisk, da de 

frembringer sine elementer ud fra sine egne elementer i en rekursiv proces, og på den måde 

skaber og genskaber sig selv som enhed (Kneer & Nassehi 1997: 64). De specifikke elementer 

fra dette system kalder Luhmann tanker eller forestillinger, og det er dermed systemer, der 

beskriver det individuelle menneskes bevidsthed, deraf navnet. Det psykiske system er 

operativt lukket, da vi aldrig vil være i stand til at vide helt præcist, hvad et andet menneske 

tænker eller forestiller sig. Hvad der sker inde i et hoved, er det kun ejermanden af det givne 

hoved, der helt konkret kan forstå, og det er dermed en umulighed helt præcist at vide, hvad 

andre tænker. Det er selvfølgelig muligt at kommunikere sine tanker, og på den måde skabe 

en vis form for forståelse, men i en sådan situation vil modtager aldrig være helt inde i, hvad 

der ligger bag afsenders kommunikation.  

 

Det psykiske system er også et system, der konstant er i gang. Hver gang en tanke har sat 

sig, bliver den erstattet af en ny tanke, og selv når vi sover fysisk, er vores underbevidsthed 

stadig aktiv. Luhmann beskriver det som, at det psykiske system konstant er beskæftiget 
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med at frembringe nye tanker, hvorfor det konstant er beskæftiget med den autopoietiske 

proces (Kneer & Nassehi 1997: 65). Som påpeget ovenfor, er den eneste måde, hvorpå et 

system kan være i kontakt med omverdenen, gennem kontakt med det selv, hvilket også gør 

sig gældende for de psykiske systemer. Dermed forstår Luhmann den menneskelige 

bevidsthed, som en reproduktionsproces, der fremstiller sine egne tanker og forestillinger 

ud fra sine egne præmisser. Det vil selvfølgelig være muligt for den information, der altid er 

omkring en, at have en indvirkning på ens tanker, men denne indvirkning vil altid være sat 

i kontekst af ens egen forståelse. Det vil sige, at et reklamebudskab fx kan have indvirkning 

på en folkemængde, men indvirkningen vil være forskellig, da alle de personer, grundet 

deres individuelle psykiske systemer, vil have en forskellige processering af budskabet, ud 

fra deres egne elementer (Kneer & Nassehi 1997: 67).  

 

3.6 Sociale systemer 
Sociale systemer beskriver Niklas Luhmann som eksisterende i det samfund, der jævnfør 

afsnit 3.4 er opdelt i funktionssystemer. Hans systemteori skal ikke ses som en 

erkendelsesteori, men derimod en form for tilgang til en analyse af, hvordan der i samfundet 

kan iagttages systemer (Luhmann 2000: 48). Systemteorien skaber ikke sociale systemer, 

den kan kun bruges til at iagttage allerede eksisterende systemer. Luhmanns argument er, 

at samfundet ikke består af mennesker, men kun af forskellige sociale systemer, som man 

kan analysere. Dermed får sociale systemer også en helt essentiel betydning for den 

systemteoretiske forståelse af verdenen. 

 

Luhmann argumenterer at sociale systemer består af sammenhænge mellem sociale 

kommunikationshandlinger, som henviser til hinanden. Når flere 

kommunikationshandlinger fra flere psykiske systemer, altså mennesker, henviser til 

hinanden og dermed knyttes sammen, opstår der således et socialt system, der afgrænses fra 

en omverden. Denne afgrænsning betyder, at al kommunikation, der ikke knyttes til samme 

henvisning og dermed ikke opretholder nogen relation, tilhører systemets omverden (Kneer 

& Nassehi 1997: 42). Den kommunikation kan tilknyttes en anden mængde relationer og 

dermed være en del af et andet system. Dette er i overensstemmelse med, hvordan der 

tidligere er gjort opmærksom på, at der kan opstå andre systemer i et systems omverden. 

Niklas Luhmann sagde selv “Den basale proces i sociale systemer, den proces, der 
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producerer de elementer, som disse systemer består af, kan under disse omstændigheder 

kun være kommunikation” (Luhmann 2000: 179). Hertil bliver grænsedragningen af, 

hvornår noget tilhører et system eller ej, sat af de individuelle systemer. De sociale systemer 

er derfor operativt lukkede, da de ikke vil acceptere kommunikation fra andre systemer end 

deres eget. De kan ikke behandle udenforstående kommunikation, medmindre de gennem 

et re-entry, tager det ind på deres egen markerede side, og behandler det ud fra deres eget 

perspektiv. Dermed skaber autopoiese muligheden for, at et socialt system kan påvirkes af 

kommunikation fra et andet system, dog i sin egen kontekst. 

 

3.6.1 Organisationssystemer 

Ifølge Luhmann findes der tre forskellige typer sociale systemer, nemlig 

interaktionssystemer, organisationssystemer og samfundssystemer. I dette speciale vil vi 

udelukkende benytte os af organisationssystemerne, hvorfor disse er den eneste form, der 

vil bliver redegjort for. Organisationssystemer, gennem deres kommunikation, baserer sig 

på medlemskab og beslutninger, hvorfor der i det følgende afsnit vil redegøres for dette 

(Højlund & Knudsen 2008: 14). 

3.6.1.1 Medlemskab 

Niklas Luhmann beskriver organisationssystemer, som systemtyper, der primært regulerer 

sine grænser ved medlemskab. Derfor er medlemskabet med til at definere, hvad en 

organisation er, og uden medlemmer ville organisationen ikke bestå (Luhmann 2000: 240). 

For at forklare effekten af medlemskabet, vil vi i det følgende tage udgangspunkt i et tænkt 

eksempel om et universitet. På et universitet skelnes der mellem forskellige typer af 

medlemskaber fx videnskabelige ansatte, ikke-videnskabelige ansatte og studerende. 

Professorerne underviser og forsker, HR-medarbejdere laver lønsedler, og de studerende 

skriver opgaver. Dermed har de forskellige medlemskaber altså en indflydelse på, hvorledes 

medlemmerne agerer som en del af universitetet som organisationssystem. Disse 

medlemskaber er med til at sætte rammerne for systemet, og grundet disse rammer, kan der 

forventes noget af organisationssystemets medlemmer (Luhmann 2000: 240). Studerende 

forventes at møde til undervisning i form af deres medlemskab som studerende, og 

professorerne kan forventes at undervise på højeste niveau grundet deres medlemskab. Man 

ville ikke forvente at en HR-medarbejder ville begynde at stille spørgsmål til en forelæsning, 
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da det ikke ville være i overensstemmelse med deres medlemskab. Sagt med andre ord kan 

medlemmers adfærd grundet deres medlemskab reguleres, og dette er uafhængigt af 

medlemmernes øvrige forpligtelser i organisationssystemets omverden (Luhmann 2016: 

125). Dette betyder, at den studerendes medlemskab i andre organisationer, som fx en 

fodboldklub, ikke har indflydelse på de forventninger, der sættes af universitet i forhold til 

den studerendes medlemskab. Ydermere kan medlemskabet også medføre en form for 

handlingshæmmende effekt. Som studerende er man underlagt specifikke regler for sit 

akademiske arbejde, fx i forhold til plagiering. Dette betyder, at der sættes nogle 

forventninger til det akademiske arbejde man som studerende producerer. Hvis disse 

forventninger ikke overholdes, kan man miste sit medlemskab. Derfor kan medlemskabet 

siges at hæmme den studerendes handlinger. Samtidigt kan medlemskabet også udvide éns 

handlingshorisont, fx får man som studerende mulighed for at tilegne sig viden, man ellers 

ikke havde adgang til. Dermed skaber medlemskabet til en organisation en forventning til 

menneskelig adfærd, der således kan ændres alt efter behov, og som binder sig på det 

specifikke organisationssystem (Luhmann 2016: 127).  

3.6.1.2 Beslutninger om medlemskab 

Før vi helt konkret vil gå ind på, hvilken effekt beslutningen om medlemskabet i et 

organisationssystem har, vil vi præsentere beslutninger ud fra et systemteoretisk 

udgangspunkt. Niklas Luhmann beskriver beslutninger som “når og for så vidt den mening, 

en handling gives, reagerer på en forventning, der er rettet mod denne handling” (Luhmann 

2000: 346). Dette betyder, at beslutninger først er beslutninger, når en fremtidig beslutning 

har knyttet an til den oprindelige beslutning. Et eksempel på dette, er vores beslutning om 

at skrive speciale om dette emne. Beslutningen bliver først en beslutning, når der handles 

efter det og vores arbejde på specialet begynder. Vores arbejde på specialet, refererer her 

tilbage til beslutningen om at skrive om emnet, hvilket validerer den beslutning som en 

faktisk beslutning. Efter vi blev enige om at skrive om emnet, satte det nogle forventninger 

til, hvorledes specialet egentlig ville blive udarbejdet, og i forbindelse med at vi har opfyldt 

disse forventninger, står den oprindelige beslutning som en beslutning. Beslutninger er 

derfor autopoietiske, eftersom de konstant refererer tilbage til sig selv. Fordi beslutninger er 

autopoietiske, må deres konstante selvreference være stabiliserende for systemet. En 

beslutning, der griber tilbage til en tidligere beslutning i systemet, genskaber og stabiliserer 

derfor systemet med den nye validerende beslutning. Luhmann definerer ovenstående 
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forhold mellem beslutninger som beslutningspræmisset, der i sin korteste forstand betyder, 

at beslutninger er afhængige af beslutninger (Luhmann 2016: 661). Sagt på en anden måde, 

er det et begreb for beslutninger, der indskrænker beslutningens kontingens (Knudsen 

2004: 45).  

 

Det at indgå i et medlemskab er en beslutning, og medlemmers fremtidige adfærd i 

beslutningssituationer afhænger dermed af det medlemskab, de indgår i (Luhmann 2016: 

658). I forbindelse med eksemplet om universitetet, må alle fremtidige beslutninger efter 

man har indgået i et medlemskab, være afhængige af den oprindelige beslutning. De fag man 

tager, hvor meget tid man dedikerer til undervisning eller emnerne for ens opgave, knytter 

sig alle sammen tilbage til den oprindelige beslutning om at indgå i et medlemskab som 

studerende på et universitet. Ovenfor er det påpeget, hvordan beslutninger altid refererer 

tilbage til en beslutning, hvor den beslutning, der refereres tilbage til, for alle beslutninger i 

et organisationssystem, er beslutningen om medlemskab. Siden et organisationssystem er 

et socialt system, må det også være selvreferentielt og operativt lukket. Grundet dette, er den 

eneste måde hvorpå organisationen kan forholde sig til andre organisationer i dens 

omverden, ved hjælp af den autopoietiske funktion. Gennem dens egne beslutninger 

definerer organisationen sig selv og den verden den har med at gøre (Luhmann 2016: 660f).  

 

3.7 Forhold mellem funktionssystemer og organisationssystemer 
Luhmann argumenterer, at organisationssystemer kan dannes i funktionssystemerne og 

dermed domineres af funktionssystemernes binære kodning (Luhmann 2016: 666). Hvis vi 

igen griber tilbage til vores eksempel med universitet, kan det som organisation overordnet 

tilsiges at være en videnskabelig organisation, hvis formål er at formidle sand viden 

(Luhmann 2016: 666). På trods af den videnskabelige dominans fra funktionssystemet, kan 

universitet godt udnytte andre funktionssystemers binære kodning. Dette sker fx i 

regnskabsafdelingen, når universitet behandler driftsomkostninger og lønninger, hvilket er 

underlagt det økonomiske funktionssystems kode; at have˥ikke at have (Luhmann 2016: 

667). Særligt for forholdet mellem et funktionssystem og “deres” organisationssystemer, er, 

at organisationssystemerne er de eneste, der kan kommunikere (Luhmann 2016: 668). 

Funktionssystemer kan altså ikke selv kommunikere, men kan kun opretholdes gennem 

organisationssystemers kommunikation. Der er altså et helt konkret samspil mellem disse 
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to systemtyper, da organisationssystemerne benytter funktionssystemers binære koder til at 

kommunikere (Luhmann 2016: 667).  

 

3.8 Koblinger mellem organisationssystemer 
Efter kort at have berørt forholdet mellem funktionssystemer og organisationssystemer, 

finder vi det også relevant at redegøre for forholdene mellem organisationssystemer, hvilket 

kan beskrives gennem Niklas Luhmanns begreber om koblinger. En kobling er ifølge 

Luhmann en sammenknytning af uafhængige enheder (Luhmann 2000: 267). I 

systemteorien kan vi forstå sociale systemer som enheder, hvorfor det altså er muligt for to 

eller flere organisationssystemer at indgå i en kobling. Systemer der indgår i koblinger er 

allerede systemer i hinandens omverden (Luhmann 2000: 257). Ved en kobling kan 

systemerne antage samme eller komplementære egenskaber og værdier på en række 

områder. De kan endda fremstå som ét samlet system. Selvom to eller flere systemer kan 

fremstå som ét samlet system, vil systemerne dog stadig forblive omverden for hinanden 

(Luhmann 2000: 258). Kompleksiteten, der er i hvert system, lader sig ikke forstå af de 

andre systemer, hvorfor systemerne stadig i en vis grad, vil være uforståelige for hinanden.  

 

For at et system kan indgå i en kobling af strukturel karakter, må det ikke ligge endegyldigt 

klart, hvordan alle fremtidige handlinger vil være (Luhmann 2016: 102). Alt efter den 

strukturelle kobling er indgået, vil være kontingent, hvorfor det ikke er muligt på forhånd at 

bestemme koblingens forløb. En strukturel kobling begrænser systemets handlingshorisont, 

da der i en kobling følger forudsætninger. Et system i en strukturel kobling projicerer sin 

synkronisering med de andre systemer, uden garanti for, at det stemmer overens med de 

andre systemers projiceringer. En strukturel kobling konstruerer en varig irritationskanal, 

der giver input til den fortsatte deltagelse i koblingen (Luhmann 2016: 114, 556). Systemer, 

der indgår i strukturelle koblinger med hinanden, er så at sige forbundet til hinanden i en 

længerevarende periode, der ikke nødvendigvis er fast defineret. 

 

Ud over strukturelle koblinger findes der også operative midlertidige koblinger. Særligt i det 

politiske funktionssystem opstår mange “forhandlingssystemer”, der tager form af 

midlertidige interaktioner, der fører organisationssystemer sammen (Luhmann 2016: 626). 

De operative koblinger erstatter ikke de strukturelle koblinger, men forudsætter dem 
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nærmere. Hvor strukturelle koblinger oftest har en ikke-fast defineret tidshorisont, er 

operative koblinger fokuseret på én bestemt handling, der skal gennemføres. Dette kan igen 

forklares med universitetseksemplet. Udbyder et universitet en uddannelse i samarbejde 

med et andet universitet, vil dette være en strukturel kobling mellem to systemer. Udbudte 

uddannelser har, som teorien foreskriver, sjældent en fast defineret tidshorisont. Et 

eksempel på en midlertidig operativ kobling i universitetseksemplet ville være, hvis en 

underviser én gang inviterer en gæsteforelæser til at undervise om et specifikt emne. 

Koblingen mellem universitet og gæsteforelæseren afsluttes efter forelæsningens afslutning.  

 

3.9 Identitet 
Som nævnt, er det systemers autopoietiske funktion, der definerer, hvad der indgår i 

systemet og hvad der ikke gør, altså er en del af systemets omverden. Systemet sørger for, 

gennem autopoietisk kommunikation, at konstruere sin egen identitet (Luhmann 2000: 

227). Identitet bliver dermed resultatet af grænsedragninger mellem, hvad der er, og ikke er 

systemet. Ud fra Luhmanns systemteori betyder det, at identitet ikke er en ontologisk 

størrelse, men er en konstruktion, der stammer fra systemets egne grænsedragninger. Når 

organisationssystemer kommunikerer om sig selv, og dermed sætter en grænse for, hvad 

systemet indebærer, konstruerer de altså deres egen identitet. Netop identitets 

autopoietiske natur gør identitetskonstruerende kommunikation stabiliserende jf. 

teoriafsnit 3.3.  

 

3.10 Kommunikation 
Vi har kort berørt, hvordan sociale systemer består af kommunikation. Dette vil vi i det 

følgende afsnit uddybe nærmere og forklare mere konkret. 

  

I Niklas Luhmanns systemteori er kommunikation ikke noget, der overføres fra en afsender 

til en modtager (Luhmann 2000: 180). Det kan ikke forstås på denne måde, da der ikke er 

nogen garanti for, at det afsender kommunikerer, er dét modtageren modtager. Sagt med 

andre ord, kan modtageren misforstå kommunikationen fra afsenderen, og det er dermed 

ikke en direkte overførsel af kommunikation. I stedet er der brug for en anden terminologi. 

For at forstå Luhmanns definition af kommunikation, må man inddrage hans begreb om 

mening. Kort fortalt er mening en selektionsproces, hvor det kommunikerede bliver det 



25 
 

aktuelle på baggrund af alt ikke-kommunikeret. Al kommunikation er altså kontingent, da 

det altid kunne have været anderledes. Senere i opgaven vil meningsbegrebet uddybes. 

Kommunikation er som udgangspunkt allerede selekteret i sin udvælgelse. Den selekterede 

kommunikation har også allerede ved afsenderens udvælgelse en horisont af 

tilknytningsmuligheder, der gør fremtidig kommunikation mulig. Luhmann forklarer, at 

kommunikation bliver behandlet som en tredelt enhed, eller fremstår som en tredelt 

selektionsproces (Luhmann 2000: 182). Luhmann benytter sig af Karl Bühlers teori om det 

menneskelige sprogs tre funktioner; fremstilling, udtryk og appel til at forklare 

selektionsprocessen. Fremstilling er som forklaret selektionen af den kommunikerede 

information, udtryk er selektionen af kommunikationsformen og appel er forventningen om 

en selektion af accept (Luhmann 2000: 182f). Disse tre processer forudsætter kodning. 

Meddelelsen, altså kommunikationsformen, skal kodes i form af fx tale eller skrift, for at 

kunne forstås. Kodet kommunikation fremstår som kommunikation og information, ikke-

kodet kommunikation fremstår som støj eller larm. Forventningen om en selektion af accept 

afhænger af en fælles forståelse for kodning blandt de aktører, der kommunikerer (Luhmann 

2000: 183). Kommunikationen kan først siges at være realiseret, hvis forståelsen opnås 

(Luhmann 2000: 188).  For at optimere muligheden for forståelse, kan en aktør, der ønsker 

at kommunikere, forsøge at forvente en anden kommunikationaktørs forventninger og 

målrette sin kommunikation efter denne (Luhmann 2000: 184). Såfremt forventningen om 

forståelse er rigtig, vil kommunikation have stor sandsynlighed for succes.  Fordi forståelse 

er en forudsætning for kommunikation, er kommunikation kun muligt som en 

selvreferentiel proces.  

 

Som netop nævnt har hver kommunikation en horisont af tilknytningsmuligheder. Uanset 

hvordan der knyttes an til netop kommunikeret kommunikation, kommer tilknytningen fra 

en forståelse af den forudgående kommunikation. Kort sagt; kommunikation knytter an til 

kommunikation ved at referere til kommunikation. Denne form for kommunikation går 

under betegnelsen basal selvreference (Luhmann 2000: 184). Hvis kommunikation 

derimod kommunikerer om kommunikation, altså metakommunikation, betegnes det som 

refleksiv kommunikation. Kun fordi refleksiv kommunikation er en mulighed, er det ikke 

nødvendigt at redegøre fuldstændigt, for det man kommunikerer. Man kan i en 

kommunikationssammenhæng forvente at blive spurgt ind til sin kommunikation, såfremt 

nogen ikke finder kommunikationen fyldestgørende. 



26 
 

 

Selektionen af kommunikation som netop er forklaret, kan kun være en selektion, hvis der 

er noget at vælge mellem. Det selekterede aktualiseres og det ikke-selekterede 

potentialiseres dermed. Kommunikation er altså kontingent fordi den potentielt kunne være 

andet og derudover dobbeltkontingent, fordi kommunikationsaktøren, der skal knytte an til 

kommunikationen, kan vælge at aktualisere noget helt andet (Luhmann 2000: 149). Hver 

aktør fremstår som en “black box” i forhold til den anden, da de ikke har adgang til 

hinandens psykiske system, og derfor ikke med sikkerhed kan forvente modpartens 

forventninger til kommunikationen (Luhmann 2000: 150). Selvom 

kommunikationsaktørerne aldrig med sikkerhed kan lære at “læse” deres modpart, kan de 

iagttage dem og dermed kvalificere eller optimere deres kommunikation, så 

sandsynligheden for kommunikativ succes stiger. 

 

Udover at gøre forventninger usandsynlige forudsætter dobbeltkontingens også tillid og 

mistillid (Luhmann 2000: 168). Fordi man ikke har adgang til sin modparts psykiske 

system, ved man ikke, hvordan de vil reagere i forhold til éns forventninger. Tillid opnås 

langsomt, ved kontinuerlig overensstemmelse mellem forventninger og ageren, hvorimod 

mistillid kan ske på baggrund af bare et lille tegn på misbrug af tillid. Tillid kan kun udvises, 

så længe mistillid også er muligt, hvorfor det også må være kontingent (Luhmann 2000: 

170). En måde at håndtere dobbeltkontingens på i samfundet er gennem 

organisationssystemer. Har en kommunikationsaktør bundet sig til et organisationssystem 

gennem beslutningen om medlemskab, kan man med langt større sikkerhed forvente 

fremtidige beslutninger fra medlemmet. Det skyldes som nævnt tidligere, at potentielle 

beslutninger griber tilbage til beslutningen om medlemskabet i organisationen 

selvreferentielt. På den måde begrænses kommunikationshorisonten fra aktøren. Vælger et 

medlem af en organisation at handle i direkte opposition til organisationssystemet, risikerer 

medlemmet at miste sit medlemskab (Luhmann 2016: 658).  

 

3.10.1 Mening 

Som vi kort forklarede i det ovenstående afsnit, er mening det, der aktualiseres i en 

kommunikation. Alt der ikke aktualiseres forbliver potentielt. Mening fremstår derfor som 

differencen mellem det aktuelle og det potentielle (Luhmann 2000: 99). I sociale systemer, 
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der er baseret på kommunikation, vil kommunikation gribe tilbage i tidligere 

kommunikations mening og derfor være underlagt den tidligere kommunikations 

meningshorisont. En kommunikationshandling aktualiserer altså noget fra den tidligere 

kommunikations horisont, hvormed en ny horisont for kommunikation skabes. Det er 

dermed aldrig muligt at vide, hvad en ny kommunikation aktualiserer eller at afslutte en 

kommunikation (Luhmann 2000: 99). Netop fordi der er mange muligheder, der kan 

aktualiseres, kan man til enhver tid gå tilbage til tidligere kommunikation og aktualisere en 

ny mening. Mening er som sociale systemer selvreferentielt på denne måde. Mening, forstået 

som differencen mellem aktualitet˥potentialitet, kan differentieres yderligere i tre 

meningsdimensioner, der hver især aktualiseres ud fra en difference (Luhmann 2000: 115). 

De tre meningsdimensioner er sagsdimensionen, tidsdimensionen og socialdimensionen.  

 

Sagsdimensionen omfatter alle meningsfuldt kommunikerede temaer i sociale systemer 

(Luhmann 2000: 116). Differencen, sagsdimensionen opnår sin aktualitet fra, er indre˥ydre. 

Indre forstås som en indre horisont af tilknytningsmuligheder om netop denne sag eller 

tema. Ydre forstås som en ydre horisont, der omfatter alt andet. Meningsfuld 

kommunikation om et tema eller en sag skal altså forstås som forskellen på, hvorvidt der 

fortsat tilskrives mening til temaet eller sagen, eller der aktualiseres noget fra den ydre 

horisont, der ikke refererer til temaet eller sagen (Luhmann 2000: 116).  

 

Tidsdimensionen omfatter alle hændelser, der kan relateres til tidshorisonter, der kan 

forlænges ud i både fortid og fremtid (Luhmann 2000: 117). Differencen, tidsdimensionen 

opnår sin aktualitet fra, er fortid˥fremtid. Den samlede fortid og den samlede fremtid skal 

ikke ses som tidens begyndelse eller ende, men skal ses som den aktuelle tidshorisont. 

Tidshorisonten kan både forstås irreversibelt og derfor lineært, eller forstås reversibelt, hvor 

kommunikation knytter an til tidligere kommunikation, for at tilskrive ny mening 

(Luhmann 2000: 118).  

 

Socialdimensionen omfatter alt det, man antager for at være lig sig selv (Luhmann 2000: 

120). Differencen, socialdimensionen opnår sin aktualitet fra, er konsensus˥dissens. 

Konsensus forstås som dét, at andre oplever det nøjagtigt samme som én selv. Dissens 

forstås derimod som en uenighed eller meningsforskel. Socialdimensionen afgrænser med 

sin difference altså meningsfællesskaber.  
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De tre dimensioner kan godt fremanalyseres individuelt, men de vil ifølge Luhmann altid 

være tilstede alle tre. Eftersom nogle vil være mere dominerende end andre, vil det derfor 

være et empirisk spørgsmål, hvorvidt de bedst fremanalyseres som en samlet størrelse eller 

hver for sig (Luhmann 2000: 126).  

 

Som netop beskrevet, kan man i højere grad succesfuldt forvente kommunikation fra 

medlemmer af et organisationssystem, end ikke-medlemmer. Det skyldes beslutningen om 

medlemskabet, der forventes opretholdt i fremtidige beslutninger. Disse beslutninger er 

konditionerede af medlemskabet af systemet og fylder samtidigt systemet med mening 

(Luhmann 2000: 214). Al kommunikation, der kan tilskrives systemet, altså hvor 

socialdimensionen definerer konsensus på systemets vegne, er autopoietisk 

kommunikation, der stabiliserer systemet. Af al potentiel kommunikation bliver det 

kommunikerede aktualiseret som systemets indre horisont, hvilket konstituerer systemet i 

forhold til sin omverden (Luhmann 2000: 216).  

 

3.11 Politik 
Eftersom dette speciale beskæftiger sig med at undersøge, hvorledes SRSF-regeringen 

stabiliserede sig som system, har vi fokus på det politiske funktionssystem. Der vil i det 

følgende derfor være en redegørelse for dette, frem for andre af de tidligere præsenterede 

funktionssystemer. Derudover vil der også være en redegørelse for andre af Luhmanns 

politiske begreber. 

   

I Niklas Luhmanns forståelse af samfundet som et funktionelt differentieret samfund er 

politik sit eget funktionssystem (Luhmann 1990: 2). Fordi vi i Danmark har et 

repræsentativt demokrati, vil vi i dette speciale behandle denne demokratiske styreform, 

hvor befolkningens interesse er i fokus. Det politiske funktionssystem skal derfor forstås i 

kontekst af den danske styreform. Det politiske funktionssystems funktion i det 

differentierede samfund er at træffe kollektivt bindende beslutninger for samfundet 

(Luhmann 1990: 73). Kollektivt bindende beslutninger er eksempelvis politisk vedtagne 

love, som et flertal i folketinget stemmer igennem. De er kollektivt bindende, da de omfatter 

alle i den danske befolkning, indtil en ny beslutning gør dem overflødige.  
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Den demokratiske styreform, som vi kender det i Danmark, er baseret på den binære 

kodning regering˥opposition (Luhmann 1990: 6). Differencen regering˥opposition 

forudsætter partier, der både skal kunne indgå i en regering og i en opposition, uden at blive 

nedbrudt (Luhmann 1990: 173). Partierne skal altså være selvstændige systemer, hvis 

identitet ikke udelukkende er baseret på deres deltagelse i hverken regering eller opposition. 

Dette skyldes, at regeringer forgår, men partierne i de fleste tilfælde består.  

 

Fordi al politisk kommunikation kan deles binært i enten regering eller opposition, er det 

politiske funktionssystem operativt lukket. På trods af denne lukkethed har det politiske 

funktionssystem det eksterne referencepunkt; public opinion (befolkningens holdning) 

(Luhmann 1990: 7). Selvom befolkningen ikke indgår som hverken regering eller opposition 

i det politiske funktionssystem, kan befolkningen øve indflydelse på systemet, da både 

regering og opposition er interesserede i, hvad befolkningens holdning er. Derfor forsøger 

partierne at tilrettelægge deres kommunikation efter deres forventninger til befolkningens 

ønsker og interesser. 

 

I den demokratiske styreform er en regering altid kontingent og konstant under overvågning 

(Luhmann 1986: 86). En regering er derudover også kun regering i en begrænset periode. 

Når perioden er udløbet, har befolkningen mulighed for at vælge en ny regering, hvis 

befolkningen mener et andet politisk parti, eller en tilsigelse om en samling af partier, vil 

varetage befolkningens interesse bedre. Det politiske system kan kun opretholdes, så længe 

der er alternativer tilgængelige for befolkningen. Befolkningen vælger, hvem de vil støtte på 

baggrund af kommunikation fra politiske partier, og repræsentanter fra politiske partier, om 

sager og områder, der har indflydelse på befolkningen. Efter befolkningen har stemt, ordner 

de politiske partier sig i regering og opposition på baggrund af deres respektive folkelige 

opbakning (Luhmann 1990: 178). Det er altså gennem sammenligningen af politikere, som 

repræsentanter for partierne, og politiske partier, at udgangspunktet for regeringen og 

dermed også oppositionen skabes.  

 

Partierne og politikerne benytter sig i høj grad af sammenligninger, der kan forklares med 

en spejl-metafor. Når man spejler sig, har man tendens til at se sig selv som værende bedre 

og mere moralsk, end man egentligt er, da man har tendens til at “gøre sig til”, når man ser 
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sig i spejlet (Luhmann 1990: 179f). Det er også kun muligt at sammenligne sig med andre, 

hvis man ser gennem et spejl, da man ellers ikke kan se sig selv, men kun de andre (Luhmann 

1990: 180). 

 

Som sagt er den demokratiske styreform afhængig af, at befolkningen har alternativer, når 

de skal stemme. Styreformen er derudover afhængigt af at den opfattes som legitim (King & 

Thornhill 2003: 73).  Der er ikke nogle universelle krav for, hvornår noget er legitimt i 

Luhmanns teori. Derfor vil den følgende redegørelse for legitimering være i kontekst af det 

politiske funktionssystem og dertilhørende organisationssystemer. Den demokratiske 

styreform fremstår legitim, så længe der kommunikeres overbevisende om styreformens 

fordelagtighed for befolkningen (King & Thornhill 2003: 74). På samme måde som den 

demokratiske styreform skal legitimeres, skal partier og især regeringen konstant forsøge at 

fremstille sig selv som legitime. En regering er ikke nødvendigvis legitim, bare fordi den har 

fået et flertal af stemmerne til et folketingsvalg (King & Thornhill 2003: 74). Fælles for både 

den demokratiske styreform og politiske partier, der skal legitimeres, er, at de skal 

differentieres fra alternativerne. For den demokratiske styreform gælder det, at det skal 

fremstilles som mere legitimt end andre styringsformer, som for eksempel diktatur. Særligt 

legitimerende for den demokratiske styreform vi har i Danmark er, at det ikke nødvendigvis 

er regeringen, der fremsætter og vedtager love og lovændringer. Oppositionen kan 

fremsætte og vedtage lovgivning uden om regeringen, selvom det kun sker yderst sjældent 

(Hansen 2015). Det er legitimerende for styreformen demokrati, da det er et flertal, uanset 

om det omfatter regeringen eller ej, der bestemmer. For politiske partier gælder det, at de 

hver især skal opretholde en politisk identitet, der er særegen for dem og som forklarer deres 

holdning til deres politiske omverden (King & Thornhill 2003: 75). For at fremstå legitime 

skal partier fremstille sig selv og sine holdninger som den vedvarende løsning på de 

identificerede problemstillinger i samfundet. 

 

Fordi kommunikationen markerer enten regering eller opposition, fremstår politisk 

kommunikation nemt som konflikt (Luhmann 1990: 185). Konflikten forstærker politiske 

partiers identitet, da partierne, for det meste, klart melder ud, hvorvidt de er regering eller 

opposition. Dette gøres fx ved at partierne og politikerne politiserer deres kommunikation. 
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Vi vil også bruge konflikt, blandt andet, til at definere, hvordan vi forstår destabilisering. 

Denne forståelse er vores egen, baseret på Niklas Luhmanns systemteori. Fordi definitionen 

er vores egen og er udledt på baggrund af vores arbejde med stabilisering, har vi valgt først 

at introducere den i destabiliseringsanalysen. Analysedel 7 vil derfor starte med vores 

definition på destabilisering, hvorefter destabiliseringsanalysen påbegyndes.  

 

3.12 Programmer 
Vi har i problemformuleringen blandt andet spurgt, hvordan SRSF-regeringen stabiliserede 

sig som samlet system. For at vise, hvordan den gør dette, vil vi iagttage og analysere 

regeringens brug af programmer. Generelt set kan programmer beskrives som havende den 

funktion at selektere operationer. Forklaret med andre ord, er et program en selektion og 

samordning af beslutninger, der har indflydelse på handlen, der følgeligt stabiliserer 

systemet (Luhmann 2016: 456f). Jf. teoriafsnit 3.3 er autopoiese stabiliserende for et 

system. Beslutninger refererer tilbage til tidligere beslutninger, hvorfor de er autopoietiske 

og dermed stabiliserende. Programmer er en samordning af beslutninger, der så følgeligt 

også må stabilisere et system. Hvis vi igen vender tilbage til eksemplet med universitet, kan 

man fx sige, at et universitet gennem programmet undervisningsplan samordner en 

mængde beslutninger, der har indflydelse på, hvorledes et fag skal undervises. 

Undervisningsplanen består af beslutninger som fx hvilke teorier og metoder, der i faget skal 

tages i brug. Eftersom programmet dermed kan tilsiges at være en samling af beslutninger, 

kan det siges at programmet undervisningsplan stabiliserer universitet som system. Der kan 

være mange elementer, der spiller en rolle i forbindelse med valget af programmer, hvorfor 

en nærmere konkretisering af, hvordan et systems brug af programmer kan se ud, kræver en 

større analyse (Luhmann 2016: 456f). Dette er fordi programmer af Luhmann defineres som 

værende kodespecifikke. Med dette menes, at de programmer som fx universitet i det 

ovenstående eksempel vil bruge til at stabilisere sig selv, ikke vil være de samme som fx et 

advokatfirma, der opererer inden for det retslige funktionssystems binære kode af ret˥uret 

(Luhmann 2016: 313f). Det vil altså være et analytisk og empirisk spørgsmål om, hvordan et 

system benytter programmer, og derfor vil vi først komme nærmere ind på, hvilke 

programmer regeringen benyttede sig af, når vi senere i specialet laver 

stabiliseringsanalysen. Her er det vigtigt at påpege, hvordan vi i dette speciale ikke 

umiddelbart vil have fokus på de individuelle beslutninger, der fremgår i programmer som 
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fx beslutningen om den ene teori frem for den anden i undervisningsplanen. Vi er mere 

interesserede i, hvorvidt vi kan analysere os frem til nogle overordnede programtypologier, 

end alle de individuelle beslutninger, der vil udgøre disse programmer. Dette valg er truffet, 

eftersom det danner grundlag for en mere overordnet analyse at have fokus på et udvalg af 

programtypologierne, end hvordan enkelte beslutninger regeringen traf, stabiliserede 

systemet. Dog skal beslutningernes vigtighed ikke underkendes, eftersom det jo er dem, der 

udgør programmer. 

 

4.0 Regeringen som organisationssystem 
Som nævnt i teoriafsnit 3.6.1 findes der tre forskellige typer sociale systemer, hvor vi i dette 

speciale arbejder ud fra antagelsen, at SRSF-regeringen kan defineres som et 

organisationssystem. Derfor vil der i det følgende være en kort argumentation for denne 

antagelse, hvorefter SRSF-regeringen fremtidigt i specialet bliver refereret til som et 

organisationssystem.  

 

Regeringen vi iagttager bestod af tre separate partier, der hver udgør et organisationssystem, 

som efter valget i 2011 besluttede sig for at danne et samlet system. Denne beslutning ser vi 

som essentiel for, hvorfor regeringen kan anses som et organisationssystem, da teorien fra 

afsnit 3.6.1.1 dikterer, at organisationer udgøres af en beslutning om medlemskab. Vi ser 

yderligere denne beslutning som værende et argument for regeringen som 

organisationssystem, eftersom Luhmann beskriver, hvorledes beslutningen om 

medlemskabet i en organisation er udslagsgivende for alle andre beslutninger. Hertil anser 

vi, at beslutningen fra S, R og SF om at indgå i en regering, har været udslagsgivende for de 

resterende beslutninger de i deres regeringsperiode måtte træffe. Dette er eftersom, at alle 

resterende beslutninger, kun er mulige at træffe, fordi de traf den originale beslutning om 

at indgå i et medlemskab med hinanden. Medlemskabet sætter forventninger til, hvordan 

regeringspartiernes medlemmer stemmer til folketingsafstemninger. Hvis ikke 

regeringspartiernes medlemmer stemmer samhørigt til folketingsafstemningerne, får de 

svært ved at gennemføre deres politik og dermed opfylde deres funktion som regering jf. 

teoriafsnit 3.12. Medlemskabet i organisationssystemet regeringen giver en ny 

handlingshorisont til alle dets medlemmer, hvilket også er et kendetegn for Luhmanns teori 

om medlemmer i organisationssystemer. Medlemmer af regeringen har mulighed for at 
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foretage nogle handlinger, de ikke havde haft mulighed for at foretage sig, hvis de ikke havde 

været i regeringen.  

 

5.0 System˥omverden-analyse 
I den følgende analyse vil vi fremanalysere, hvordan regeringen, vi netop har defineret, 

kommunikerer om sin egen system˥omverden-difference på tre forskellige måder. Vi har 

med vores analytiske arbejde med regeringens kommunikation fra d. 3. oktober 2011 til d. 

3. februar 2014 identificeret tre forskellige system˥omverden-differencer regeringen drager 

i sin kommunikation. Den første system˥omverden-difference vi vil analysere, er når 

regeringen sætter differencen mellem sig selv, som samlet system, og sin omverden. Den 

anden system˥omverden-difference vi vil analysere, er når regeringen yderligere sætter 

differencer mellem regeringspartierne, på indersiden af differencen regering˥omverden. 

Den tredje system˥omverden-difference vi vil analysere, er når regeringen sætter 

differencen mellem sig selv som samlet system og tidligere regeringer. Hver 

system˥omverden-difference regeringen sætter, fikserer mening om regeringen på sin egen 

måde. I forbindelse med en fyldestgørende besvarelse af vores problemformulering, har vi 

vurderet det som værende essentielt først at iagttage, hvordan regeringen som 

organisationssystem iagttog sig selv. Dette er fordi, det er nødvendigt at vide, hvordan 

regeringen definerede sig selv, før vi kan undersøge, hvordan den meningsfuldt 

kommunikerede om sig selv. Det vil vi gøre i denne analysedel.  For at validere de følgende 

analysedele har vi i bilag 1, under citatbank 1-3, præsenteret yderligere empiriske eksempler, 

der påviser tendenserne.  

 

5.1 Regering˥omverden 
Den første difference vi har iagttaget at regeringen, som system, sætter, er mellem 

regeringen og dens omverden. Dette kan ses i det følgende empiriske eksempel, der stammer 

fra regeringsgrundlaget fra 2011. Et regeringsgrundlag er et dokument, hvor regeringen 

kommunikerer om deres ambition for, hvordan Danmark skal ledes, under denne regering. 

Regeringsgrundlaget fra 2011 hedder ”Et Danmark, der står sammen” og citatet lyder “S-R-

SF-regeringen har ikke de eneste løsninger på alle Danmarks udfordringer. Og den vil lytte, 

før den handler“ (Regeringen 2011: 6). 
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Her bliver det klart defineret, at regeringen består af S, R, og SF, som er partiforkortelser for 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Vi iagttager, at regeringen i 

deres kommunikation markerer, at S, R og SF står på indersiden af differencen mellem 

regering og dens omverden. Hvert parti, symboliseret af deres partibogstaver, er sit eget 

system, hvorfor de bliver listet op som de gør i citatet. Vi vil i analysedel 5.2 gå mere i dybden 

med dette. At regeringen består af disse tre partier, betyder at alle andre folketingspartier, 

altså alternativerne til disse partier, må stå på den umarkerede side af differencen, og derfor 

være regeringens omverden jf. teoriafsnit 3.11. Iagttager man denne kommunikation ud fra 

det politiske funktionssystems kode, vil de umarkerede partier udgøre regeringens 

opposition. Indersiden af differencen mellem regeringen og dens omverden er vores 

iagttagelsespunkt og altså dét system specialet undersøger. I ovenstående citat kan vi 

analysere, at regeringen bruger det politiske funktionssystems binære kode 

regering˥opposition til at kommunikere eksternt til omverdenen. Det kommunikerede er, at 

de tre partier er den samlede regering, der har til formål at lave kollektivt bindende 

beslutninger, der varetager befolkningens interesser.  

 

I citatet kommunikerer regeringen, at den ikke selv har de eneste løsninger på Danmarks 

udfordringer. Regeringen lægger op til, at andre end den selv altså kan hjælpe til med at løse 

Danmarks udfordringer. Den kommunikation legitimerer den demokratiske styreform i 

Danmark. Ved at gøre det klart i sit regeringsgrundlag, at regeringen ikke er alvidende og 

derfor afhængig af hjælp fra sin omverden, præsenteres styreformen på en ikke-faretruende 

og ydmyg måde. Vores demokrati kunne potentielt udvikles eller afvikles til en anden 

styreform, hvis ikke det legitimeres af for eksempel organisationssystemet regeringen. I 

kommunikationen legitimeres, at regeringen overhovedet er en demokratisk valgt regering, 

der har fået “lov” af befolkningen til at udøve kollektivt bindende beslutninger. 

  

Når organisationssystemet regeringen kommunikerer ”Og den vil lytte, før den handler” 

(Regeringen 2011: 6) åbner det sig op for irritationer fra omverdenen. Det viser, at systemet 

tillader indflydelse fra andre systemer fra regeringens omverden. At regeringen som 

organisationssystem vil åbne sig op for andre systemer, kan fremover forventes af systemet. 

Systemet kan derfor også forvente at blive iagttaget af andre systemer, der vil holde øje med, 

hvorvidt de lever op til denne forventning. Den beslutning, der blev truffet ved at 
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kommunikere, at regeringen vil lytte til andre, før den handler, er altså én, de selvreferentielt 

fremover må vende tilbage til og aktualisere, hvis de vil leve op til oppositionen og 

befolkningens forventninger. 

 

Det andet citat vi vil analysere kommer fra et interview med daværende social- og 

integrationsminister Karen Hækkerup. Interviewet er bragt i Information d. 1. juni 2013 og 

lyder ”[…] nu har vi i regeringen sat gang i en række reformer og initiativer, der i 

virkelighedens verden skal gøre noget ved det […]” (Johannesen 2013). 

  

I dette citat bliver der ikke refereret til hvilke partier, der udgør regeringen. Det er kun 

fællesbetegnelsen for organisationssystemet regeringen, der anvendes. Dermed sættes 

regeringen igen på den markerede side af differencen regering˥omverden. Karen Hækkerup 

gør det klart i citatet, at hun er en del af regeringen, når hun siger ”vi i regeringen” 

(Johannesen 2013). Her kommunikeres hendes medlemskab tydeligt og får en 

stabiliserende effekt på opretholdelsen af organisationssystemet. Dette er gennem 

kommunikation om de reformer og initiativer regeringen har sat i gang, der altså er 

autopoietisk kommunikation. Samtidigt kommunikeres der med ”i virkelighedens verden 

skal gøre noget ved det” (Johannesen 2013), hvordan handlinger fra systemet skal have en 

effekt på deres omverden. Vi kan altså iagttage, hvordan der i kommunikationen laves et re-

entry, når omverdenen markeres af systemet. Regeringens konkrete arbejde med reformer 

og initiativer bliver forklaret ud fra systemets forståelse af sin omverden. Karen Hækkerup 

og regeringen kan kun kommunikere om deres omverden ud fra deres egen opfattelse af den, 

hvilket er hvad vi ser i citatet. 

 

Citatstykket ”vi i regeringen” (Johannesen 2013) indgår yderligere som konsensusskabende 

kommunikation, ud fra socialdimensionen vi redegjorde for i teoriafsnit 3.10.1, da der bliver 

kommunikeret om et konsensus fra regeringens side. Det Karen Hækkerup, som medlem af 

organisationssystemet, kommunikerer, repræsenterer ifølge hendes kommunikation, hvad 

alle medlemmer i regeringen mener, da der er konsensus om dette. Citatets tema, eller sag, 

er regeringens arbejde om at lave kollektivt bindende beslutninger, der tilgodeser 

befolkningens interesse. I dette citat fremgår det som ”en række reformer og initiativer, der 

i virkelighedens verden skal gøre noget ved det” (Johannesen 2013). ”Det” i citatet refererer 

til socialt udsatte unges dårlige forhold (Johannesen 2013). Vi har i vores analytiske arbejde 
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iagttaget, at sagsdimensionen i regeringens kommunikation ofte er kollektivt bindende 

beslutninger, der tilgodeser befolkningens interesse. Vi er klar over, at dette selvfølgelig ikke 

vil være regeringens eneste sag i deres kommunikation, men det er en klar gennemgående 

tendens i stabiliseringsanalysen. Det er ofte sagen, da regeringen og partierne, der indgår i 

regeringen, konstant prøver at finde løsninger på befolkningens udfordringer og problemer. 

Selvom regeringen i det politiske funktionssystem kun bliver sat i forskel til oppositionen, 

har den altid befolkningens velvære og gunst for øje. Det skyldes at regeringsperioder i 

Danmark maksimalt varer fire år, inden der er nyt folketingsvalg. Regeringen ønsker at 

behage befolkningen, hvis muligt, eller i det mindste forklare dem, hvorfor de valg 

regeringen træffer, er korrekte og gode for befolkningen ”i virkelighedens verden” 

(Johannesen 2013). En glad og tilfreds befolkning øger chancen for genvalg og mulighed for 

regeringsdannelse. Vi går ud fra, at det er et mål for politiske partier at opsøge indflydelse.  

  

Når regeringen kommunikerer om sagen, der tilgodeser befolkningens interesse, legitimerer 

de sig selv. De kommunikerer altså om, hvordan de, ved at varetage regeringens funktion 

som værende ”til” for befolkningen, er et mere legitimt organisationssystem end 

alternativerne. 

 

I vores analyse har vi iagttaget, hvordan regeringen, i en række tilfælde, ikke kun markerer 

de medlemmer, der er redegjort for i det ovenstående, men også markerer nogle af de 

alternativer, der før indgik som oppositionspartier i systemets omverden. I disse tilfælde 

ændres måden, SRSF-regeringen kommunikerer om sig selv, ikke, men regeringen kobler 

sig i kommunikationen til andre systemer. Denne form for kommunikation får ikke sin egen 

citatbank i bilaget, eftersom det altså ikke er en ny måde, regeringen kommunikerer om sig 

selv på. Koblingerne er dog forholdsvist gennemgående, hvorfor vi finder det interessant at 

analysere. Et eksempel på en sådan kobling kan blandt andet ses i det nedenstående citat. 

Citatet kommer fra en pressemeddelelse d. 3. oktober 2012 på justitsministeriets 

hjemmeside, hvor daværende justitsminister Morten Bødskov er citeret for følgende: 

  

Jeg er meget glad for, at regeringen sammen med Venstre og Konservative er 

blevet enige om en politisk aftale om en ny offentlighedslov. Med aftalen 

lægges der på en lang række områder op til væsentlige forbedringer af 

åbenheden i forvaltningen. (Bødskov 2012) 
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I citatet markeres regeringen, som vi også så i de to foregående citater. Anderledes for dette 

citat er dog, at der, ud over regeringen, også markeres partierne Venstre og Konservative. 

Begge disse partier er i andre sammenhænge en del af regeringens omverden som 

selvstændige organisationssystemer. De er altså alternativer til regeringspartierne og 

alternativ til at indgå i regeringen. De fremgår af citatet stadig som selvstændige 

organisationssystemer, men nu i en kobling til regeringen. Morten Bødskov, der er en 

repræsentant for organisationssystemet regeringen, indlemmer i sin kommunikation 

Venstre og Konservative i det, der bliver et midlertidigt beslutningsdygtigt organ.  

 

Det bliver et midlertidigt beslutningsdygtigt organ jf. teoriafsnit 3.8, da regeringen, Venstre 

og Konservative sammen har indgået en politisk aftale om en ny offentlighedslov. En lov er 

en kollektivt bindende beslutning, som er regeringens funktion i det politiske 

funktionssystem. Partier uden for regeringen, der sammen med regeringen udformer og får 

vedtaget kollektivt bindende beslutninger, opnår en midlertidig beslutningsbemyndigelse, 

idet de hjælper med at opretholde regeringens funktion. Disse partier, her Venstre og 

Konservative, vil fremadrettet ikke beholde den status, da den starter og slutter med 

beslutningen om den specifikke kollektivt bindende beslutning. Den midlertidige status, og 

det at disse partier vil stå som afsender på den kollektivt bindende beslutning, vil dog 

fremadrettet betyde, at de kan forventes at opretholde og forsvare offentlighedsloven. Det at 

Venstre og Konservative indlemmes i et midlertidigt beslutningsdygtigt organ, kan bryde 

med befolkningens forventninger, da regeringen indgår i ”rød blok” og partierne Venstre og 

Konservative indgår i ”blå blok” (Larsen 2015). Begge parter, altså regeringen og de blå 

partier, har altså her indgået en politisk aftale med partier, de normalt ikke arbejder sammen 

med. 

 

I citatet opretholder regeringspartierne; Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti deres medlemskab og strukturelle kobling til hinanden, der udgør regeringen. 

Eftersom regeringen vi iagttager, er en mindretalsregering, kan de ikke selv træffe kollektivt 

bindende beslutninger. De har brug for ekstra mandater fra andre partier, for at kunne få 

beslutningerne vedtaget. I citatet fra Morten Bødskov er det dét, der kommunikeres om. Her 

kobles regeringen midlertidigt sammen med Venstre og Konservative for at opnå et flertal, 

hvilket gør koblingen operativ. Uden regeringens evne til at lave midlertidige operative 
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koblinger, ville regeringen ikke kunne træffe kollektivt bindende beslutninger og derfor ikke 

forsøge at forbedre vilkårene for befolkningen. I citatet opnår regeringen netop at træffe en 

kollektivt bindende beslutning, der har til formål at ”væsentligt forbedre åbenheden i 

forvaltningen på en lang række områder” (Bødskov 2012). For at regeringen kan udføre det 

politiske funktionssystems funktion, må den altså være dynamisk og opsøge disse 

midlertidige operative koblinger. De dynamiske operative midlertidige koblinger, der gør 

det muligt for regeringen at udføre den politiske funktion, kommer til at være afgørende for 

opretholdelsen af de strukturelle koblinger mellem regeringspartierne. Hvis 

regeringspartierne ikke kunne udføre deres politiske funktion og altså ikke træffe kollektivt 

bindende beslutninger, der tilgodeser befolkningen, vil regeringen ikke fremstå som 

værende effektiv eller legitim. 

 

Regeringen opnår legitimitet i citatet ved at kommunikere om dens succes i form af en 

opnået kollektivt bindende beslutning, der kommer befolkningen til gode. På den måde 

fremstiller regeringen sig selv som legitim, da den arbejder effektivt og dynamisk for 

befolkningen, og den demokratiske styreform legitimeres, da det kommunikeres som 

værende effektivt. Når den røde regering arbejder sammen med den blå blok, kan det have 

indflydelse på befolkningens blik på begge parter. Dette vil vi i vores diskussion gå mere i 

dybden med.  

  

Det næste citat vi vil analysere i specialet, kommer fra Margrethe Vestagers tale ved Radikale 

Venstres landsmøde d. 15. september 2012. Citatet fra økonomi- og indenrigsministeren 

lyder: 

 

For selv om regeringen ønsker at inddrage den borgerlige opposition, vil vi 

meget gerne lave aftaler med Enhedslisten. Og gennem de sidste 11 måneder 

har vi lavet mange gode og solide aftaler med Enhedslisten. Og det vil vi også 

gøre fremover. For vi er i politik for at få ting gennemført og for at forandre 

Danmark. (Bygbjerg 2012) 

  

I dette citat er der, som i de foregående, også fokus på regeringen og dermed en 

differentiering mellem regeringen og dens omverden. Hertil nævnes oppositionen og 

Enhedslisten også, hvorfor de følgeligt må være taget ind på systemets indersiden i form af 
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et re-entry. I det foregående analyserede citat blev der kommunikeret om en aktuel kobling 

og det deraf midlertidigt beslutningsdygtige organ. I dette citat kommunikerer Margrethe 

Vestager, som repræsentant for regeringen, først om intentioner om at indgå i fremtidige 

midlertidige operative koblinger, og derefter om tidligere indgåede midlertidige operative 

koblinger. At regeringen ”ønsker at inddrage den borgerlige opposition” (Bygberg 2012) så 

vi en aktualisering af med Morten Bødskovs citat, hvor Venstre og Konservative blev 

inddraget i en operativ kobling. En sådan kommunikation giver befolkningen, som ekstern 

iagttager, forventninger om fremtidige beslutninger. Eftersom Margrethe Vestager 

kommunikerer om dette d. 15. september 2012 og Morten Bødskov kommunikerer om 

samarbejdet med Venstre og Konservative d. 3. oktober 2012, kan vi se, at regeringens 

handlinger efterlevede de forventninger, den gav befolkningen. Regeringen som 

organisationssystems beslutning om at koble sig til Venstre og Konservative kan siges at 

gribe fat i den tidligere beslutning om at opstille netop denne forventning. Margrethe 

Vestager kommunikerer også om fremtidigt samarbejde med Enhedslisten, der på trods af, 

at hun ikke nævner dem som et oppositionsparti, som de borgerlige partier, er i opposition 

til regeringen, da de ikke er et regeringsparti. Det fremgår i citatet, at der de sidste 11 

måneder har været mange koblinger mellem regeringen og Enhedslisten. Selvom der har 

været mange koblinger, opnår de dog ikke en strukturel karakter. De er operative og 

midlertidige, da koblingerne laves for at indgå aftaler, der er kollektivt bindende 

beslutninger. Enhedslisten opnår altså aldrig et medlemskab, der binder dem til regeringen 

strukturelt. 

 

Vi har analyseret, hvordan Margrethe Vestager kommunikerer om regeringen som værende 

et dynamisk organisationssystem, der er klar til at indgå aftaler med en række 

oppositionspartier, for at ”få ting gennemført” (Bygberg 2012), altså træffe kollektivt 

bindende beslutninger. Som beskrevet i forhold til det tidligere citat, er det en forudsætning, 

at en mindretalsregering kan være dynamisk og indgå i midlertidige operative koblinger, for 

at opnå flertal og ”forandre Danmark” (Bygberg 2012). Forandring gennem kollektivt 

bindende beslutninger, eller i citatet nævnt som aftaler, er citatets sagsdimension. 

Regeringen ønsker at opnå sagen ved at opnå konsensus med enten den borgerlige 

opposition eller Enhedslisten, hvilket er et eksempel på, at der fikseres mening gennem 

socialdimensionen. 
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Denne kommunikation fra regeringen skaber en forventning om fremtidigt samarbejde med 

regeringens opposition. Hvis regeringen ønsker at efterleve forventningen om fremtidigt 

samarbejde, er regeringens handlingshorisont umiddelbart formindsket. Omvendt åbner 

muligheden for fremtidigt samarbejde med regeringens opposition op for, at regeringen kan 

få flere kollektivt bindende beslutninger gennemført. Uden fremtidigt samarbejde med 

regeringens opposition, ville regeringen ikke kunne få love eller aftaler gennemført, hvilket 

er endnu mere handlingshæmmende end efterlevelsen af forventningen om fremtidigt 

samarbejde. 

 

I denne delanalyse har vi iagttaget, hvordan regeringens kommunikation definerer 

regeringen gennem en konstruktion af et samlet system, der udgøres af partierne 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. SRSF-regeringen 

konstruerer sig selv som et samlet dynamisk system, der gennem konsensus om 

sammenhold fremstår legitimt, og udøver kollektivt bindende beslutninger. Vi har også 

analyseret, at systemet på en dynamisk måde midlertidigt kan koble sig til 

oppositionspartier, for at opnå det flertal det kræves at gennemføre kollektivt bindende 

beslutninger.  

  

5.2 Parti i regeringen 
Denne delanalyse vil, som tidligere nævnt, beskæftige sig med, hvordan vi i empirien har 

iagttaget, at der kommunikeres ud fra en yderligere system˥omverden-difference, end den, 

hvor der er fokus på regeringen som et samlet system.  

  

Det første citat hvori vi har iagttaget dette, er fra daværende udenrigsminister Villy Søvndal, 

der til et pressemøde i august 2013 udtalte følgende “For det første: SF sidder i denne her 

regering, og det bliver vi ved med” (Ritzau 2012). Her identificerer vi to differencer, der er 

visualiseret neden for.  
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Den første er differencen mellem system og omverden. Det er ikke den difference, der i 

citatet bliver decideret påtalt først, men eftersom vi ved, at kommunikationen må være i 

konteksten af det overordnede system, regeringen, kan vi stadig visualisere differencerne på 

denne måde. I kommunikationen kan denne iagttages, når Villy Søvndal kommunikerer om 

”denne her regering” (Ritzau 2012), som han som folketingsmedlem for SF selv er en del af. 

Herefter kan vi iagttage, hvordan der yderligere drages en forskel, når Villy Søvndal også 

kommunikerer om det individuelle parti SF i citatstykket ”SF sidder i denne her regering” 

(Ritzau 2012). Der sættes dermed en ny difference på indersiden af formen, hvor det nu er 

SF i regeringen, og ikke regeringen, der også består af S og R. Derfor kan vi iagttage et re-

entry, da der drages en ny difference mellem regeringspartierne, men stadig inden for 

konteksten af regeringen. Det viser systemets selvrefererende funktion, da vi jf. teoriafsnit 

3.2 ved, at systemer kun kan foretage yderligere systemdifferencer inden for konteksten af 

dets eget system. Her bliver S og R omverden til SF, men da de stadig er på indersiden af 

regering˥omverden-differencen fra delanalyse 5.1, er S og R kun omverden, i kontekst af, at 

de er en del af regeringen. Dette skaber et interessant spændingsfelt, hvor der både er fokus 

på det overordnede organisationssystem i form af regeringen, men også på SF, der er en del 

regeringen, og som også må være sit eget organisationssystem. Sagt på en anden måde, kan 

man forstå regeringen som det overordnede system, hvori der så florerer tre delsystemer, 

der hver især er et organisationssystem i form af et parti. Omverdenen for hver af de tre 

organisationssystemer, vil så være de resterende to regeringspartier, når de hver især sætter 

denne system˥omverden-difference. Her har vi dermed analyseret, hvordan der kan 

eksistere systemer i et systems omverden, som vi redegjorde for i teoriafsnit 3.2. 

 

Dette betyder, at medlemmer af regeringspartier, i dette tilfælde SF, må være indehaver af 

dobbelt medlemskab, hvilket kan have en handlingshæmmende effekt på dem, samtidigt 

SF S & R 

Regering Omverden 
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med at det giver endnu en handlingshorisont jf. teoriafsnit 3.6.1.1. Vi har tidligere påpeget, 

at beslutningen om medlemskab i et organisationssystem har regulerende adfærd, da det 

betyder, at der kan forventes noget af medlemmernes fremtidige handlen. Derfor må 

beslutningen om medlemskabet i partiet og partiets medlemskab i regeringen, have en 

større regulerende rolle, da der dermed sættes en form for dobbelt begrænsning på, hvad 

der kan forventes. De samme ting kan ikke forventes af et parti uden for regeringen som af 

et parti i regeringen, hvorfor den fremadrettede handlingshorisont formindskes når Villy 

Søvndal kommunikerer ”SF sidder i denne her regering, og det bliver vi ved med” (Ritzau 

2012). Villy Søvndal, som repræsentant for SF, påtaler i kommunikationen medlemskabet 

til regeringen, hvilket betyder, at de forventninger man kunne have til partiet SF før deres 

medlemskab af regeringen, ikke længere er de eneste gældende. Nu må man også forvente 

noget i forhold til deres rolle i regeringen, en rolle som der fikseres mening om som 

vedvarende.  

 

Når der iagttages ud fra præmissen ”og det bliver vi ved med” (Ritzau 2012) bliver fremtiden 

fastlagt, og SFs rolle som en del af regeringen bliver også fastlagt. Medlemskabet i regeringen 

giver dog også SFs medlemmer en dobbelt handlingshorisont. Som medlemmer af både SF 

og regeringen, kan medlemmerne kommunikere selvreferentielt ved at knytte an til både 

tidligere SF- og regeringskommunikation, som forklaret i teoriafsnit 3.6.1.1. 

 

Iagttager vi kommunikationen gennem tidsdimensionen, kan vi se at den fastsætter en 

tidshorisont for begge de tidligere udpegede differencer. For at SF kan blive ved med at være 

i regeringen, må regeringen selvfølgelig bestå, hvorfor kommunikationen om tid her bruges 

til at sætte endnu flere forventninger til regeringen, og dermed også SF i regeringen. Som vi 

ved må alting være kontingent, hvilket betyder, at alting altid kan være noget andet. Derfor 

er det ikke sikkert, at SF bliver ved med at være i regeringen. Men når der i 

kommunikationen ikke tages højde for, hvordan alt er kontingent, så står regeringen og SF 

i regeringen til ansvar for mere. SF aktualiserer i deres kommunikation, hvad vi ved, kun er 

en potentiel fremtid, og dette har også en effekt på forventninger til partiet. Baggrunden for 

denne aktualisering må være, at der fortsat vil være konsensus mellem SF som parti i 

regeringen og regeringen som helhed. Derfor kan vi også analytisk se, hvordan 

kommunikationen fikserer mening i form af et afhængighedsforhold, eller konsensus, 

mellem SF i regeringen og regeringen. Dette er endnu et eksempel på, hvordan denne 
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kommunikation er selvrefererende, da konsensus og tidshorisonten udelukkende er knyttet 

til SF i regeringen. Fordi SF kun markerer sig selv på systemets inderside i modsætning til 

R og S, er kommunikationen kun i forhold til SFs position i regeringen.  

  

Et andet citatet, der også viser, hvordan der sættes differencer mellem partierne i 

regeringen, er det følgende citat fra Radikale Venstres Sofie Carsten Nielsen. Det er fra en 

artikel trykt i ugebrevet A4, og lyder som følgende: 

 

De andre regeringspartier må tale for sig selv, men vi betragter os selv som et 

midterparti, og derfor går vi ikke op i, om det svinger lidt til den ene eller 

anden side. Det vigtigste for os er at få så meget radikal politik igennem som 

muligt. (Bræmer 2013) 

  

Her sættes den første difference ligeledes mellem regeringen og omverdenen i forbindelse 

med Sofie Carsten Nielsens kommunikation om regeringspartier. Her kommunikeres der 

om de delsystemer, som tilsammen udgør organisationssystemet regeringen. Hvor der i 

citatet fra Villy Søvndal herefter udelukkende blev kommunikeret om SF som parti i 

regeringen, markerer Sofie Carsten Nielsen også de andre partier. Når hun nævner ”de andre 

regeringspartier” (Bræmer 2013), henviser hun til, at regeringen som samlet system består 

af flere dele, som vi analyserede i analyse 5.1. Hun siger efterfølgende ”men vi betragter os 

selv” (Bræmer 2013), hvilket indikerer at Radikale Venstre ser sig som en del af 

regeringspartierne. Det at kommunikationen derefter går over til kun at omhandle partiet 

og dermed genindfører en system˥omverden-difference, kan vi illustrere i form af et re-entry 

således:  

  

 

Der anerkendes først og fremmest, at regeringen består af partier, hvilket i det ovenstående 

kan ses som den første forskel; regering˥omverden. Sofie Carsten Nielsen kommunikerer 

R S & SF 

Regering Omverden 
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selvreferentielt om organisationssystemet regeringen, da hun efterfølgende snakker om sit 

eget parti Radikale Venstre, men stadig kun i kontekst af det at være i regering. Hvor S, R og 

SF alle er på indersiden i ordet ”regeringspartier” (Bræmer 2013), bliver S og SF omverden 

for R, i den resterende kommunikation, fx når Sofie Carsten Nielsen siger ”men vi betragter 

os selv som” (Bræmer 2013). Det som især skiller sig ud i dette citat kontra det tidligere, er, 

hvordan der her er fokus på sammenligninger. Citatstykket ”må tale for sig selv, men vi 

betragter os selv som” (Bræmer 2013) viser, hvordan Radikale Venstre ser sig selv på en 

anden måde end de resterende regeringspartier. Det bliver i kommunikationen anerkendt, 

at de andre systemer kan sætte deres egne differencer, inden for differencen 

regering˥omverden. Der kommunikeres ikke, hvordan de andre systemer sætter denne 

difference, kun at de også kan gøre det, og at de kan gøre det på en anden måde end Radikale 

Venstre. Sammenligningen her kan have en negativ effekt på forholdet mellem 

delsystemerne i regeringen, da vi jf. teoriafsnit 3.11, ved, at sammenligninger i politik i høj 

grad bruges til at fremhæve sine egne positive kvaliteter frem for andres. Spejlmetaforen fra 

samme teoriafsnit beskriver, hvordan man ”gør sig til” for spejlet, hvorfor dette stykke 

kommunikation ud fra systemteorien kan tolkes som om, at Radikale Venstre ser sig selv 

som moralsk ophøjede i forhold til de andre delsystemer i regeringen. Måden hvorpå 

sammenligningen kommunikeres med ”De andre partier må tale for sig selv” (Bræmer 2013) 

og ”går vi ikke op i” (Bræmer 2013) antyder dog ikke, at Radikale Venstre nødvendigvis ser 

deres måde som bedre, men snarere at deres difference potentielt er anderledes end de 

andre partier i regeringen. Derfor vurderer vi ikke, at denne sammenligning egentligt er et 

eksempel på spejlmetaforens iscenesættende effekt. 

  

Når Radikale Venstre i kommunikationen er opmærksom på, og kommunikerer om deres 

difference indenfor regering˥omverden-differencen, er de følgeligt også opmærksomme på 

det dobbeltmedlemskab de selv indgår i. Analytisk kunne vi se, hvordan SF i det foregående 

citat kommunikerede, at de befandt sig i et dobbelt medlemskab, men Sofie Carsten Nielsen 

og Radikale Venstre gør det på en måde, der virker mere nuanceret. Når Sofie Carsten 

Nielsen kommunikerer om Radikale Venstre som et regeringsparti og dernæst er citeret for 

”vi betragter os selv som et midterparti, og derfor går vi ikke op i, om det svinger lidt til den 

ene side eller en anden side. Det vigtigste for os er at få så meget radikal politik igennem 

som muligt” (Bræmer 2013) kan vi iagttage Radikale Venstres dobbeltmedlemskab. I citatet 

analyserer vi, at Radikale Venstre kommunikerer om den dobbelte handlingshorisont, vi 
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tidligere har vist følger med det dobbelte medlemskab. Medlemskabet i regeringen giver 

partiet muligheder for at få radikal politik indarbejdet i kollektivt bindende beslutninger 

sammen med S og SF, men medlemskabet til partiet tillader også at Radikale Venstre kan 

lave aftaler uden om de andre regeringspartier, hvis dét får deres politik igennem. Hvor vi 

før analyserede, at SFs kommunikation kunne virke hæmmende på deres handlinger på 

grund af kommunikationens deterministiske udtryk, ser vi her et eksempel på det modsatte. 

Radikale Venstre kommunikerer ikke om en aktualisering af en potentiel fremtid. De låser 

sig ikke fast til noget bestemt. De fremstiller sig derimod som et dynamisk og fleksibelt 

regeringsparti, der ser muligheder både i at være regering og i at være et parti. Der er altså 

ikke fokus på hvordan, der gennemføres radikal politik, så længe at det gøres. 

Medlemskaberne er ikke det vigtigste, det er politikken, hvilket gør, at forventningerne fra 

partiet Radikale Venstres omverdenen på en måde får forrang i forhold til forventningerne 

fra regeringspartiet Radikale Venstres omverden.  

 

Dette betyder også, at Radikale Venstre i denne kommunikation aktualiserer mening på en 

anden måde end SF, i kontekst af meningsdimensionerne. Her ser vi stadig sagen som 

værende dét at træffe kollektivt bindende beslutninger, og for Radikale Venstre handler det 

især om at træffe disse beslutninger med afsæt i radikal politik. Måden, hvorpå de så vil opnå 

dette, er gennem den konsensus de vil skabe, og som de ikke binder til enten den ene eller 

den anden side. Socialdimensionen analyserer vi derfor også som værende fremtrædende i 

deres kommunikation, men på en anden måde end vi tidligere har set.  

 

I denne delanalyse, har vi iagttaget, hvordan delsystemerne, der udgør regeringssystemet, 

kommunikerer om sig selv gennem et re-entry, hvor der drages grænser partierne imellem, 

men stadig på indersiden af differencen regering˥omverden. Vi har påvist, hvordan 

medlemmerne af regeringspartierne har et dobbelt medlemskab, der udgøres af 

medlemskabet til de respektive partier, samt medlemskabet til regeringen. Dette kan have 

en handlingshæmmende effekt, men også forstærke medlemmernes handlingshorisont. Ved 

at kommunikere om sig selv i forhold til de resterende regeringssystemer, kan partierne 

differentiere sig fra hinanden. 
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5.3 Regering˥tidligere regeringer 
Den sidste difference vi har identificeret, er når organisationssystemet regeringen, drager 

en forskel mellem dem selv og tidligere regeringer.   

  

Det første eksempel vi har udvalgt til at eksemplificere denne tendens, er fra den daværende 

statsminister Helle Thorning-Schmidts tale til åbningen af Folketinget i 2012. Her talte hun 

om Danmarks forbrug af sprøjtegift, hvorefter hun sagde “Den tidligere regering lovede at 

gøre noget ved problemet. Men de gjorde langt fra nok. Det gør den nuværende regering så” 

(Thorning-Schmidt 2012). Her kommer differencen til udtryk, når Helle Thorning-Schmidt 

siger ”tidligere regering” (Thorning-Schmidt 2012) og ”nuværende regering” (Thorning-

Schmidt 2012). Her er det klart, at regeringen kommunikerer om sig selv, sat i kontrast til 

den specifikke tidligere regering. Der er her tale om et re-entry, der kan illustreres på denne 

måde: 

  

 

Dette er et re-entry, da den første forskel drages i form af, hvorledes vi iagttager regeringen 

kontra dens omverden, hvorefter den næste forskel er, hvordan vi iagttager, at regeringen 

iagttager sig selv. Den måde regeringen iagttager sig selv på, er ved at drage en forskel 

mellem dem selv som regering og den tidligere regering. 

 

I denne forskel kan vi analysere tidsdimensionen i den forstand, at forskellen drages på 

tværs af tid. Der er altså en temporal forskydning mellem, hvad SRSF-regeringen i deres 

kommunikation markerer på deres inderside, og hvad der står på ydersiden. Vi kan 

analytisk, ved hjælp af tidsdimensionen, se, hvordan en tidsmæssig forskelsdragning udgør 

præmissen for regeringens sammenligning af sig selv og den tidligere regering. Hvis tiden 

ikke kunne forstås og kommunikeres om som reversibel, ville Helle Thorning-Schmidt ikke 

være i stand til at kommunikere om noget, der lå tilbage i tiden og var afsluttet. 

Regering Tidligere 
regering 

Regering Omverden 
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Sagsdimensionen kommer analytisk til udtryk i form af det politiske funktionssystems 

funktion, når der kommunikeres om det at træffe kollektivt bindende beslutninger. De to 

dimensioners sammenspil er fremtrædende i denne kommunikation. Dengang den tidligere 

regering, der ikke var SRSF-regeringen, var ved magten, var deres funktion selvfølgelig også 

at træffe kollektivt bindende beslutninger. Dén regering iagttages af SRSF-regeringen, bare 

ikke som værende lige så gode til det som SRSF-regeringen. Altså kan vi iagttage, hvordan 

kommunikationen sammenligner den tidligere regerings funktion med funktionen for 

SRSF-regeringen, og dermed fikserer mening gennem tidsdimensionen. Vi kan også iagttage 

at SRSF-regeringen som samlet organisationssystem kommunikerer om konsensus, da 

Helle Thorning-Schmidt som repræsentant for regeringen kommunikerede, at den gjorde 

mere ved problemerne end den tidligere. Sagt med andre ord, kan vi i dette stykke 

kommunikation især iagttage, hvorledes SRSF-regeringen sammenligner sig med den 

tidligere. Jf. teoriafsnit 3.11 ved vi, at sammenligninger kan benyttes når man vil gøre sig 

bedre og mere moralsk end man muligvis er. Sammenligningerne har derfor her til funktion 

at overbevise befolkningen om, at SRSF-regeringen er bedre end den tidligere til at træffe 

de rette kollektivt bindende beslutninger, hvorfor den følgeligt også er en bedre regering. 

Helle Thorning-Schmidts kommunikation, hvori regeringen sammenligner sig med den 

tidligere regering, har derfor en forstærkende effekt på SRSF-regeringens legitimitet. 

  

Kommunikationen sætter også befolkningen i stand til at forvente noget helt specifikt af 

regeringen, nemlig at den rent faktisk leverer på, hvad den lover. Derfor forstærker SRSF-

regeringens kommunikation også de forventninger, der kan tillades at sættes til den fra 

befolkningens side. Hvis den ikke gør noget ved problemet, og derfor ikke løser det, skader 

det i højere grad dens legitimitet, end hvis den ikke havde været ude og kommunikere på 

denne definerende måde. Givet SRSF-regeringen ikke løser problemet, ville løftebruddet 

have en større effekt på tilliden mellem befolkningen og regeringen, end hvis den i deres 

kommunikation ikke havde været så postulerende og definitive. 

  

I det næste citat har vi også iagttaget en temporal difference, men i dette eksempel sættes 

denne mellem SRSF-regeringen og alle tidligere regeringer. Citatet kommer også fra 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt, denne gang fra Socialdemokratiets kongres d. 29. 

september 2013, bragt på Fyens Stiftstidendes hjemmeside, og lyder ”Som den første 

regering nogensinde har vi opstillet sociale 2020 mål” (Thorning-Schmidt 2013). Når hun 
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beskriver regeringen som den første regering nogensinde, er omverdenen til systemet altså 

alle tidligere regeringer. På den måde iagttager man ikke regeringen i dens difference til bare 

den seneste regering, eller i dens difference til sin opposition. Kommunikationen fra Helle 

Thorning-Schmidt tilskriver mening om regeringen ud fra en bredt defineret fortid af en 

lang række tidligere regeringer. Selvom dette citat også kommunikerer om regeringen, som 

sidste citat, er det to forskellige måder at iagttage regeringen på. Det skyldes at systemer 

bliver defineret af, hvad deres omverden er, som forklaret i teoriafsnit 3.2. Hvor differencen 

til regeringen sættes, spiller altså en stor rolle for, hvordan man iagttager og forstår 

regeringen. I citatet kan vi iagttage, hvordan Helle Thorning-Schmidt kommunikerer 

selvreferentielt inden for systemet i form af et re-entry. Visuelt kan det se således ud: 

  

 

Analyserer vi Helle Thorning-Schmidts citat ud fra meningsdimensionerne, kan vi først og 

fremmest se, hvordan sagsdimensionen følger tendensen fra de tidligere delanalyser. 

Regeringen, repræsenteret af Helle Thorning-Schmidt, har opstillet nogle mål for, hvordan 

Danmark kan være et bedre land for den danske befolkning. Selvom sociale mål i sig selv 

nok ikke kan beskrives som værende kollektivt bindende beslutninger, vil kollektivt 

bindende beslutninger være nødvendige for at indfri målene. Målene fungerer derfor 

nærmere som en slags forventning for, hvordan fremtidige beslutninger fra regeringen vil 

være. Målene er til for befolkningens skyld, hvilket virker som en legitimering af regeringen 

og den demokratiske styreform. Tidsdimensionen i dette citat minder om det netop 

analyserede citat, men her er forskellen fra SRSF-regeringen i stedet sat mod alle tidligere 

regeringer. Som forklaret i teoriafsnit 3.10.1 kan man kun kommunikere fra sin egen nutid. 

Det ser vi, når Helle Thorning-Schmidt tilskriver mening til regeringen i den daværende 

nutid i form af en sammenligning med alle fortidige regeringer. Sammenligningen sker altså 

på tværs af tiden.  
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At sætte sociale mål for år 2020 skaber forventninger til regeringen, der kan og burde have 

indflydelse på kommende beslutninger. Det er dog ikke før år 2020, at man egentligt kan se, 

hvorvidt regeringen har levet op til sine mål. I dansk politik, hvor der mindst hvert fjerde år 

er folketingsvalg, er en deadline otte år ude i fremtiden ikke presserende. Der vil inden år 

2020 nå at være mindst to folketingsvalg, og eftersom fremtiden er kontingent, kan man 

ikke vide, hvilke temaer, der har befolkningens interesse til den tid, eller hvem der sidder i 

regering. På den måde fungerer målsætninger med en deadline langt ude i fremtiden stadig 

som forventningsskabende, dog uden at være noget, man nødvendigvis kommer til at måle 

sin succes på. Sådanne mål giver befolkningen forventninger og gør regeringens intentioner 

for fremtiden klare. Det er altså noget befolkningen kan navigere efter, når der er 

folketingsvalg og partier skal sammenlignes. 

 

I denne delanalyse, har vi iagttaget, hvordan regeringen konstruerer mening og identitet om 

sig selv, ved at differentiere sig fra tidligere regeringer. Forskelsdragningen er altså baseret 

på en temporal forskydning mellem SRSF-regeringen og en eller flere foregående regeringer.  

 

5.4 Delkonklusion 
I denne system˥omverden-analyse har vi iagttaget, hvordan SRSF-regeringen som 

organisationssystem har iagttaget dem selv, og ud fra hvilke grænsedragninger, de har gjort 

dette. Som redegjort for i både teoriafsnittet og i analysen, bliver systemer defineret ud fra, 

hvor differencen til deres omverden sættes. Vi har analyseret os frem til tre forskellige måder 

regeringen gjorde dette på. Den første difference vi analyserede, var mellem regeringen som 

et samlet system og regeringens omverden, der bestod af alt, der ikke var regeringen. Vi så i 

vores eksempler, at kommunikationen kunne specificere, hvilke delsystemer regeringen 

bestod af, men også se bort fra dette og konstruere sig selv som en helhed. Den anden form 

for difference vi analyserede, var et re-entry, hvor regeringspartierne kommunikerede om 

sig selv, ved at drage grænser mellem hinanden på indersiden af regering˥omverden-

differencen. Det gør det muligt for regeringspartierne at differentiere sig fra hinanden. Den 

tredje difference vi analyserede, var mellem SRSF-regeringen og tidligere regeringer. Denne 

temporale grænsedragning gjorde det muligt for regeringen at sammenligne sig med 

tidligere, ikke længere eksisterende, regeringer og definere sig på den baggrund. Vi kan 
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dermed konkludere at regeringen kunne definere sig selv på forskellige måder, alt efter, 

hvilken omverden den satte til forskel for sig selv.  

 

6.0 Stabiliseringsanalyse 
Det næste kapitel i specialet vil være stabiliseringsanalysen, hvor vi arbejder med at besvare 

første del af specialets problemformulering: ”Hvordan forsøgte SRSF-regeringen at 

stabilisere sig som et samlet system”. I arbejdet med den foregående analyse, iagttog vi tre 

forskellige differencer. Det var hovedsageligt gennem disse differencer, at SRSF-regeringen 

kommunikerede om sig selv som et samlet system. Derfor vil vi i stabiliseringsanalysen 

undersøge, hvorledes dette samlede system gennem programmer stabiliserede sig selv som 

organisationssystem. 

 

Vi har i teoriafsnittet om programmer gjort klart, at deres funktion er at stabilisere et system. 

Måden hvorpå dette gøres, er ved at selektere og samordne beslutninger, der har en 

indflydelse på fremtidig handlen. Programmerne består dermed af beslutninger, der er 

autopoietiske. Vi har i teoriafsnit 3.3 påpeget, hvordan autopoiese er stabiliserende, hvorfor 

programmer er stabiliserende. Ud fra dette udgangspunkt har vi tilgået den måde regeringen 

kommunikerer på, for at identificere og kategorisere programtyper. Vi ved, at det er et 

empirisk og analytisk spørgsmål, hvilke programmer et givent system benytter. Derfor er de 

programtypologier, vi i det følgende vil præsentere, vores egne definitioner, og er ikke taget 

fra systemteorien. Vi har fremanalyseret tre forskellige typer af programmer, som vi har 

valgt at kalde irritationsprogrammer, identitetssprogrammer og politiske programmer. 

Fælles for disse er, at de stabiliserer regeringen ved at samordne forskellige mængder 

beslutninger, men på forskellige måder. Man kan sige, at de forskellige programtypologier 

har hver deres måde at udøve programmers overordnede funktion på. Det er disse 

forskellige måder vi vil analysere, hvorfor vi ikke vil analysere, hvilke konkrete beslutninger 

hver programtype samordner.  

 

Analysen starter med en kort redegørelse for regeringsgrundlaget, da vi ikke mener, at dette 

kan kategoriseres som tilhørende én af vores typologier. Eftersom det er så essentielt for 

regeringen, finder vi det dog stadig nødvendigt at kommentere på. Herefter vil vi gå i dybden 
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med de tre programtyper, og argumentere, hvorfor de stabiliserede SRSF-regeringen som et 

samlet system.  

 

For overskuelighedens skyld, har vi ikke inddraget al vores empiri i selve analysen, da vi ikke 

mener det er læsevenligt at have 20 citater, der viser det samme. Derfor kan der i bilag 1 i 

citatbank 4-6 findes flere empiriske eksempler på programtyperne. Disse har til formål at 

validere vores analyser, så det er tydeligt, at vi har gennemgået mere empiri end det, vi har 

udvalgt som repræsentativt i analysen. 

  

6.1 Regeringsgrundlaget 
Regeringsgrundlaget er det første officielle dokument fra en regering, og er det stykke 

kommunikation, der har til formål at manifestere den grundlæggende forskel mellem, hvad 

der er regering, og hvad der er omverdenen. SRSF-regeringens regeringsgrundlag fra 2011 

er kaldet ”Et Danmark der står sammen”, og er første gang regeringspartierne 

kommunikerer som et samlet system. Det er over 80 sider langt, så en dybdegående analyse 

ville udgøre et speciale i sig selv, hvorfor vi ikke vil analysere regeringsgrundlaget nærmere. 

I regeringsgrundlaget kommer regeringen ind på alt fra deres overordnede visioner, deres 

konkrete målsætninger inden for forskellige politiske felter, hvordan de vil sikre en høj 

politisk kvalitet, samt en generel forbedring af mulighederne for at kontrollere regeringens 

embedsførelse (Regeringen 2011). Det er altså et yderst komplekst stykke kommunikation, 

der indeholder ikke bare vores programtypologier, men sandsynligvis også en del andre. 

Fordi regeringsgrundlaget samordner programmer, der hver især samordner beslutninger, 

kan det forstås som et program for programmer. Vi har valgt, at vi ser det som mere relevant 

for vores speciale at fokusere på gennemgående overordnede programtypologier, frem for 

at finde flere typologier i ét stykke kommunikation. Derfor vil regeringsgrundlaget ikke blive 

analyseret.  

 

6.2 Irritationsprogrammer 
Den første programtype vi har identificeret, kalder vi irritationsprogrammer. Denne har til 

funktion at stabilisere SRSF-regeringen som system ved at samordne beslutninger for, 

hvordan SRSF-regeringen vil styre irritation fra omverdenen. Det er dermed programmer, 

der kan styre irritation via selvirritation. Dette betyder, at regeringen er i stand til selv at 
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styre, hvorledes den vil lade sig påvirke af irritationen. Denne programtype viser, hvorledes 

regeringen som system er autopoietisk. For at systemet kan udvikle sig, tillader regeringen 

gennem denne programtype at irritation fra dens omverden kan bearbejdes på sin egen 

markerede side. Vi har analyseret os frem til, at der er forskellige irritationsprogrammer, 

der opnår denne funktion på forskellige måder.  

 

Alle programtyperne har det til fælles, at deres funktion er at stabilisere regeringen som 

system. Måden, hvorpå de forskellige programmer gør dette, er dog forskelligartet. I det 

følgende har vi valgt at fokusere på de forskellige programmers dominerende funktion. Det 

vil sige, at vi fx er klar over, at samråd har elementer af flere forskellige programtyper, men 

fordi den programtype den bedst repræsenterer, er irritationsprogrammet, vil det være 

denne funktion vi fremanalyserer og fokuserer på. 

 

Den følgende analysedel vil bestå af en konkret analyse af to programmer hvert baseret på 

to empiriske eksempler. I bilag 1 i citatbank 4, kan de resterende empiriske eksempler, der 

repræsenterer tendensen fra disse programtyper, findes.  

 

6.2.1 Samråd 

Det første konkrete program, vi argumenterer gør dette, er samrådet. Kort beskrevet er et 

samråd et udvalgsmøde, hvor en minister, og dermed et medlem af regeringen, møder op og 

svarer på samrådsspørgsmål. Et udvalg består af op til 29 folketingsmedlemmer, hvor 

repræsentanter fra alle folketingets partier jævnligt mødes og forbereder beslutninger, der 

skal træffes inden for et specifikt fagområde (“Om udvalgene” n.d). Udvalgene kan hertil 

selv vælge om samrådet skal være åbent eller lukket. De åbne samråd optages til tv og er 

dermed tilgængelige for den brede offentlighed ("Hvad er et samråd?" n.d). Regeringen 

tillader her, at medlemmer af oppositionen kan stille kritiske spørgsmål til regeringens 

færden, kommunikation og handling. Det er en programtype, der kan skabe en højere grad 

af legitimitet, da regeringen gennem dette program får mulighed for at svare på opklarende 

og kritiske spørgsmål fra opposition. For at regeringen kan besvare en eventuel kritik af den, 

må den følgeligt først tillade kritikken at blive kommunikeret, og derefter kan regeringen 

tage stilling til den. Det at regeringen tager stilling til kommunikation fra sin omverden og 

reagerer på det, er en autopoietisk proces, der stabiliserer regeringen som 
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organisationssystem. Derfor er samrådet et godt eksempel på, hvordan regeringen kan 

bruge denne type programmer til at afklare eventuelle misforståelser eller forstærke og 

underbygge sin holdning til sager, hvor oppositionen er kritisk stillet. Dette kan fx ses i 

denne udveksling af kommunikation fra et samråd d. 3. oktober 2012 omhandlende nogle 

udtalelser daværende finansminister Bjarne Corydon kom med i Berlingske d. 19. september 

2012. Hertil spørger Jacob Jensen fra Venstre: 

  

Hvorfor at når man fremlægger en finanslov sådan set også tager alle mulige 

andre effekter med eller udelader andre effekter sådan så man får 

beskæftigelseseffekten så høj som mulig for det første og for det andet om 

finansministeren ikke kan forklare beskæftigelseseffekten isoleret set med 

det der ligger i et regeringsudspil fra finansloven. (”Finansudvalget (FIU) 

Alm. del” 2012)  

  

Hvorefter Bjarne Corydon svarer: 

  

Ja, så læner vi os så tilbage, skænker kaffen og spænder sikkerhedsselen, fordi 

nu forsøger jeg at gennemgå tre talepapirer som adresserer de spørgsmål der 

her er rejst og kompetent motiveret, og jeg antager at formanden bare 

afbryder mig imellem dem hvis der er anledning til det i de enkelte spørgsmål 

og besvarelser. (”Finansudvalget (FIU) Alm. del” 2012) 

  

Her kan vi analysere, hvordan Bjarne Corydon og dermed organisationssystemet 

regeringen, byder kritikken fra oppositionen og Jacob Jensen velkommen, og endda 

komplimenterer den med ”kompetent motiveret” (”Finansudvalget (FIU) Alm. del” 2012). 

Bjarne Corydon refererer direkte til irritationen fra Jacob Jensen og sin egen selvirritation i 

form af ”nu forsøger jeg at gennemgå tre talepapirer som adresserer de spørgsmål der her er 

rejst” (”Finansudvalget (FIU) Alm. del” 2012). Vi argumenterer, at irritationen i denne 

kommunikationsudveksling gennem programmet samråd bliver stabiliserende, da 

regeringen får mulighed for at bearbejde kritikken selvreferentielt og dermed autopoietisk 

stabilisere systemet.  Selvom det ikke er regeringen selv, der indkalder til samråd, er det en 

måde, hvorpå den kan styre irritationen fra omverdenen, da den i samrådet kan knytte 

konkrete kommentarer til den kritik oppositionen rejser. Det giver regeringen en mulighed 
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for at forsvare sig selv, en mulighed de ikke ville have, hvis Jacob Jensen fx bare havde 

skrevet et læserbrev, hvori han frembragte sin kritik. Vi argumenterer derfor, at dette er et 

godt eksempel på, hvad vi definerer som et irritationsprogram, der har til funktion at tillade 

irritation udefra med henblik på at stabilisere systemet. Den konkrete måde hvorpå der i 

dette eksempel styres irritation er igennem en tilsigelse om en besvarelse af spørgsmål. 

Programmet tillader her SRSF-regeringen at kommunikere med dens omverden, på en 

måde, hvor den kan kontrollere irritationen, og behandle den på en måde, som den ser 

fordelagtig. 

  

En anden måde, hvorpå regeringen benytter samrådet til at styre irritation, er i det følgende 

uddrag, hvor Michael Aastrup Jensen fra Venstre har indkaldt daværende kulturminister 

Uffe Elbæk til samråd om, hvordan der spares 4 millioner kr. i renoveringsbudgettet til 

Fregatten Jylland. Her siger Michael Aastrup Jensen helt konkret: 

  

Og der har vi jo fået klare svar fra fregattens ledelse om at det vil få 

vidtrækkende konsekvenser, så allerede næste år ser vi at masterne vil blive 

fjernet, det vil få vidtrækkende konsekvenser ift. de folk som er nødvendige 

for at holde de nødvendige vedligeholdelsesarbejde for at fregatten også 

bliver til gavn for fremtidige generationer. Så alt i alt synes jeg at vi har brug 

for at få sagen her op i kulturudvalget så vi kan få fremlagt de forskellige 

konsekvenser, men så selvfølgelig også med et stille håb om at når 

finansloven ikke er vedtaget endnu at vi så kan få fundet de nødvendige 

midler inden den bliver endeligt lukket af. (“Kulturudvalget (KUU) Alm. del” 

2012) 

  

Hertil forklarer kulturminister Uffe Elbæk: 

  

Der er nogle midlertidige bevillinger der er udløbet og der er omfordelt nogle 

midler, men altså ikke besparelser. (…) Der har været en masse skriverier om 

at de østjyske museer har fået frataget deres bevillinger. Det er ikke korrekt. 

Arbejdermuseet, fregatten Jylland og Estrup museet havde alle nogle 

ekstraordinære midlertidige bevillinger på finansloven som udløb i 2012. 

(“Kulturudvalget (KUU) Alm. del” 2012) 
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I dette eksempel benytter Uffe Elbæk, som kulturminister og dermed regeringsmedlem, sig 

også af samrådets funktion som irritationsprogram til at besvare et spørgsmål. Her tillader 

det, at Uffe Elbæk lader sig irritere af Michael Aastrup Jensens spørgsmål, hvilket vi ser i 

hans udredning af spørgerens misforståelse. Når Michael Aastrup Jensen kommunikerer, at 

han ønsker oplysning om konsekvenserne ved besparelserne, er det for at få forklaret nogle 

specifikke forhold på kulturområdet. Hertil skal det påpeges, at irritation altså ikke skal 

forstås i sin bogstavelige betydning, da irritation i systemteorien ikke nødvendigvis behøver 

være irriterende. Det skal derimod forstås som udefrakommende kommunikation, systemet 

behandler på sin inderside, hvilket kan tage formen af fx kritik, men også komplimenter eller 

spørgsmål som i dette tilfælde. Den måde regeringen som system styrer denne irritation på, 

er ved at inddrage irritationen på sin egen side og kommunikere faktuelle oplysninger. Dette 

ses helt konkret når der kommunikeres: 

 

Der er nogle midlertidige bevillinger der er udløbet og der er omfordelt nogle 

midler, men altså ikke besparelser og Det er ikke korrekt. Arbejdermuseet, 

fregatten Jylland og Estrup museet havde alle nogle ekstraordinære 

midlertidige bevillinger på finansloven som udløb i 2012. (“Kulturudvalget 

(KUU) Alm. del” 2012) 

 

Her forklarer regeringen, at den forståelse af situationen som oppositionen har, er forkert, 

og giver derefter en korrekt forklaring af situationen for at oplyse både oppositionen og 

befolkningen. Finansloven der udløb i 2012, var en finanslov stemt igennem af SRSF-

regeringen, hvorfor Uffe Elbæk dermed kommunikerer om regeringen. Dette vurderer vi 

som værende et eksempel på, hvorledes regeringen benytter sig af samrådet til at styre 

irritation fra oppositionen på en måde, så den selv bliver stabiliseret. Regeringen kan ved at 

lade sig irritere af spørgsmålene, kommunikere mere refleksivt om sig selv, så 

konstruktionen af regeringen som organisationssystem stabiliseres.  

  

Fælles for alle samråd er, at de er noget, der skal indkaldes til, hvorfor regeringen altid vil 

have muligheden for at forberede sig til oppositionens spørgsmål, og dermed forberede en 

strategi for, hvorledes de vil styre den specifikke irritation som samrådet vil indeholde. Dette 

en interessant type program, da det er et tiltag, regeringen har givet lov til, eksisterer, men 
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det er oppositionen og de forskellige udvalg, der udfører den faktiske indkaldelse til 

samrådene, hvor regeringen så er tvunget til at dukke op. Derfor kunne man argumentere, 

at programmet egentligt tilhører oppositionen, men i og med vores iagttagelsespunkt er 

SRSF-regeringen, har vi øje for regerings brug af samrådet. Havde iagttagelsespunktet været 

andetsteds, kunne man undersøge, hvorledes oppositionen kunne bruge samrådet som 

program, men dette ville ikke være relevant for vores speciale. Dog anerkender vi, at 

oppositionen har en agendasættende rolle ift. regeringens brug af programmet. 

Afslutningsvist har vi fremanalyseret, hvordan regeringen gennem samrådet som program 

udøver funktionen at styre irritation til selvirritation, når den inddrager irritation fra 

omverdenen i sin egen kommunikation. 

 

6.2.2 Spørgetimer 

Det næste program, vi vil analysere som havende funktionen at styre irritation fra 

omverdenen, er spørgetimen. Det er et program, der som udgangspunkt fandt sted hver 

anden tirsdag, hvor lederne af oppositionspartierne kunne stille spørgsmål til landets 

statsminister, og dermed til regeringen (“Spørgetime med statsministeren” n.d.). Her 

faciliterede regeringen altså en direkte, og for den, uforberedt interaktion mellem sig selv og 

oppositionen. Det minder om samrådet i den henseende, at de hører til under samme 

typologi. De tjener dermed begge funktionen at styre irritation, men trods dette er de stadig 

forskellige, især i forbindelse med aspektet af uforberedthed. Dét at oppositionen har 

mulighed for at forberede sig, men regeringen ikke har, skaber en hel anden præmis for, 

hvorledes regeringen kan styre irritationen. Vi argumenterer derfor, at denne type program 

har en mere ustruktureret måde at styre irritation på, da regeringen potentielt kan blive 

overrumplet af spørgsmål fra oppositionens ledere. Hertil skal det dog også nævnes, at 

regeringen har muligheden for ikke at svare på et spørgsmål, hvorefter spørgsmålet så 

forfalder. Dermed har regeringen en måde, hvorpå den kan vælge ikke af lade sig irritere, 

hvilket også er en måde at styre irritation på.  

  

Som eksempel på denne type programmer, præsenterer vi først nedenstående uddrag, der 

stammer fra en spørgetime, hvor der blev udvekslet kommunikation mellem Johanne 

Schmidt Nielsen fra Enhedslisten og statsminister Helle Thorning Schmidt. Her starter 
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Johanne Schmidt Nielsen spørgetimen med at snakke om dagpengereformen, og stiller 

følgende spørgsmål: 

  

  Så jeg vil spørge statsministeren om et problem som vokser hver eneste dag, 

et problem som enhver ansvarlig regering bør tage dybt alvorligt og prioritere 

højt. Det drejer sig om de mange tusinde mennesker, der er faldet ud af 

dagpengesystemet. Ifølge de seneste tal fra a-kassernes samvirke har 30.700 

mennesker mistet deres dagpengeret (...) Hvad er statsministerens svar til de 

mange tusinde menneskers familier? (Redder 2013) 

  

Hertil svarer Helle Thorning-Schmidt: 

  

  Regeringens skøn er i omegnen af 30.000 mennesker som vil opbruge deres 

dagpenge i løbet af i år. Tallene viser jo egentlig hvor vigtigt det er at 

regeringen og enhedslisten samarbejder, da det er Enhedslisten og 

regeringen som i fællesskab har sørget for en mere nænsom indfasning af 

dagpengereglerne end den hurtige indfasning som Venstre, Konservative og 

DF oprindeligt havde indfaset. (Redder 2013) 

  

Her argumenterer vi, at Helle Thorning-Schmidt, og dermed regeringen bruger spørgetimen 

til at flytte fokus fra Johanne Schmidt Nielsens kommunikation om dagpengereformen til 

regeringen og Enhedslistens forhold som et midlertidigt beslutningsdygtigt organ. Dermed 

vurderer vi, at dette specifikke uddrag fra spørgetimen stabiliserer systemet, ved at Helle 

Thorning-Schmidt ikke svarer på spørgsmålet, men styrer irritationen hen på en 

selvreferentiel kommunikation om koblingen mellem Enhedslisten og regeringen. Når 

regeringen kommunikerer ”det er Enhedslisten og regeringen som i fællesskab har sørget 

for en mere nænsom indfasning af dagpengereglerne” (Redder 2013), henvises der til et 

tidligere samarbejde mellem de to parter, som regeringen ønsker skal genopstå i fremtiden. 

Samtidigt bruges det som et argument for, at denne kobling er positiv, og giver muligheden 

for at træffe kollektivt bindende beslutninger fremadrettet. I den sidste del af citatet; ”end 

den hurtige indfasning som Venstre, Konservative og DF oprindeligt havde indfaset” 

(Redder 2013), kan vi også se den difference vi fremanalyserede i regering˥tidligere 

regering-analysen, hvor der sættes en difference til en tidligere regering. Dette er 
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interessant, fordi det viser, hvordan regeringen stabiliserer sig selv, ved at styre irritationen 

fra Enhedslisten til at kommunikere om de differencer vi iagttog, at regeringen opererede 

med i system˥omverden-analysen. Vi vurderer, at dette i høj grad er en styring af 

udefrakommende irritation, da regeringen benytter udefrakommende kommunikation til at 

skabe dets selv som bedre end den tidligere regering. Vi argumenterer derfor, at der er et 

klart eksempel på autopoiese, hvor regeringen skaber sig selv, ved at referere til sig selv. 

Regeringen bruger dermed også dette program til at sammenligne sig selv med andre. Jf. 

teoriafsnit 3.11, ved vi at sammenligninger ofte resulterer i at man fremstiller sig selv bedre 

en andre, da man i spejlet har en tendens til at fremvise sin bedste side. 

  

En anden måde, hvorpå regeringen gennem irritationsprogrammer styrer irritation, er i det 

følgende eksempel fra en spørgetime afholdt d. 26. november 2013, hvor Anders Samuelsen 

fra Liberal Alliance spørger statsministeren om det følgende “Har statsministeren på nogen 

måde været bekendt med at Kristian Friss Bak godkendte rejseregler i GGGI på et 

bestyrelsesmøde i maj 2012 før kommunalvalgets afholdelse” (“Møde i salen” 2013). Hvortil 

statsminister Helle Thorning-Schmidt, som repræsentant for regeringen, svarer “Nej, det 

har jeg ikke” (“Møde i salen” 2013). Herefter sætter statsministeren sig ned igen, og 

markerer, at hendes besvarelse er færdig. Dette er ikke en styring, vi ellers har set, som hvor 

regeringen styrede en irritation ved at kommunikere om operative koblinger. Trods 

statsministerens korte svar, har kommunikationen stadig en stabiliserende effekt. Den er 

stabiliserende, da statsministeren inddrager omverdenens irritation, før hun kan tage 

stilling til det og kommunikere selvreferentielt om regeringen. Ved at statsministeren, som 

repræsentant for regeringen, kommunikerer om systemet, i stedet for ikke at svare, 

stabiliserer hun organisationssystemet. Regeringen knytter nødvendigvis an til 

kommunikationen fra Anders Samuelsen, for at kunne besvare spørgsmålet, men i dette 

tilfælde er besvarelsen meget entydig og opfordrer ikke til videre kommunikation. Man kan 

fristes til at spørge, hvorfor statsministeren ikke gjorde brug af sin ret til ikke at svare, når 

besvarelsen alligevel var så kort.  Vi har i teoriafsnit 3.10 præsenteret den tredelte 

selektionsproces, hvor appel bruges til at forklare forventningen af en given 

kommunikations indhold. Hvis der i kommunikationen stilles spørgsmål til vejret, kan man 

forvente at modparten ikke svarer med resultatet af en fodboldkamp, men rent faktisk 

kommunikerer om vejret. Dette vurderer vi kan iagttages her, hvor regeringen, givet 

spørgsmålets form, stadig opretholder det forventede, og hvis man fra oppositionen side, 
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var interesseret i et mere udførligt svar, skulle spørgeformen have været ændret. Derfor 

virker regeringens svar ved første øjekast måske som noget kort for hovedet, men, givet 

vores systemteoretiske blik for, hvordan spørgetimen som program kan styre irritation, har 

vi fremanalyseret svaret som værende stabiliserende. 

 

I denne delanalyse har vi iagttaget, at SRSF-regeringen bruger de to programmer til udføre 

programtypologiens funktion med at styre irritation fra sin omverden til selvirritation. 

Dermed er den i stand til, at stabilisere regeringen som system, da programmerne tillader 

den at inddrage og reagere på irritation i en autopoietisk proces. Vi har påvist, hvordan 

regeringens valg af reaktion er kontingent og analyseret, hvordan disse kommunikative 

reaktioner fra regeringens side er stabiliserende.  

  

6.3 Identitetsprogrammer 
Den anden programtype vi har identificeret, kalder vi identitetsprogrammer. Denne havde 

til funktion at stabilisere SRSF-regeringen som system ved at samordne beslutninger for, 

hvordan den konstruerede identitet ved at udfolde grænsedragningen mellem, hvad der var 

system og hvad der var omverden. Programmerne vi vil analysere i denne delanalyse, er 

former for envejskommunikation, der altså ikke er afhængige af irritationer fra hverken 

opposition eller omverden. Grundet manglen på refleksiv kommunikation og 

dobbeltkontingens, som vi redegjorde for i teoriafsnit 3.10, er identitetsprogrammer 

forbundet med en risiko for misforståelser. På grund af regeringens agendasættende rolle, 

kan den gennem programmerne kommunikere om sig selv autopoietisk og dermed 

konstruere den identitet den ønsker, gennem grænsedragninger.  

 

6.3.1 Taler 

Vi vil starte analysen af identitetsprogrammer med programmet taler. Det første eksempel 

er fra daværende uddannelsesminister Morten Østergaard og er en tale ved 

uddannelsespolitisk konference 2013. I talen, med navnet ”Professionsbachelorer skal være 

velfærdsudviklere” afholdt d. 11. april, er ministeren citeret for følgende, på uddannelses- og 

forskningsministeriets hjemmeside ”Formålet er at få skabt et mere fleksibelt og 

sammenhængende videregående uddannelsessystem, som skal understøtte regeringens 

målsætning om at skabe den bedst uddannede generation nogensinde” (Østergaard 2013). 
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Her kan det ses, at talen handler om uddannelse og om, hvordan SRSF-regeringen vil skabe 

den bedst uddannede generation nogensinde. Vi argumenterer, at når der gennem talen, 

som program, bliver fokuseret på regeringens intentioner, og kommunikeret om, hvad 

regeringen vil gøre, så udfolder det grænsedragningen mellem, hvad der er regeringen og 

hvad der ikke er regeringen. Som beskrevet i teoriafsnit 3.2, er en essentiel del af 

systemteorien forståelse for, at regeringen kun er regeringen, sat op imod, hvad regeringen 

ikke er. Regeringen definerer, hvem den selv er, og den bruger dermed programmet til at 

danne en form for identitet. Netop fordi alt er kontingent, er kommunikation om systemet 

stabiliserende, da regeringen i citatet definerer sig selv. Dette sker gennem en udfoldelse af 

grænsedragningen mellem den selv som samlet system og sin omverden, som vi 

fremanalyserede i analyse 5.1. Denne stabilisering har også en legitimerende effekt på 

organisationssystemet regeringen, da det kommunikerer om sine aktiviteter og handlinger 

for befolkningen. Omvendt har legitimerende kommunikation også en stabiliserende effekt. 

Legitimerende kommunikation er kommunikation om, hvordan systemet, i vores tilfælde 

organisationssystemet regeringen, gør det godt og er til for befolkningens skyld. 

Kommunikation om, hvor godt systemet gør det, er selvreferentiel kommunikation om 

systemet, hvilket som netop forklaret udfolder grænsedragningen og konstruerer identitet.  

 

Hvor irritationsprogrammerne vi præsenterede i sidste afsnit, havde en funktion i forhold 

til den del af SRSF-regeringens omverden, der bestod af oppositionen, argumenterer vi, at 

talen som program oftere henvender sig til den del af SRSF-regeringens omverden, der 

består af befolkningen. Dette er med afsæt i en antagelse om, at det er mere sandsynligt, at 

regeringsmedlemmer taler til arrangementer eller andet, hvor det ikke decideret eller 

udelukkende er oppositionen som er modtageren. Efter Morten Østergaard har fremført sin 

tale, kan den være tilgængelig for oppositionen at tage fat i, og man kunne forestille sig en 

situation, hvor noget sagt i en tale, danner præmis for et samråd. Men i tilfælde som dette, 

vil det være fordi oppositionsmedlemmer har hørt/set/læst om talen, hvorefter de 

kommunikerer ud fra dette.  

  

Talen har også indflydelse på befolkningens forventninger til regeringen. En regering, der 

vil skabe den bedst uddannede generation nogensinde, kan forventes at arbejde for at 

forbedre vilkårene og understøtte uddannelsessystemet i høj grad. De dele af befolkningen, 
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der værdsætter en ekstra indsats på uddannelsesområdet, vil føle sig godt repræsenteret af 

regeringen.  

 

Talen italesætter i dette citat kun en positiv målsætning. Morten Østergaard siger ikke, hvor 

pengene, det koster at forbedre uddannelsessystemet, skal komme fra. Det eneste han 

italesætter, i sin tale, er altså en positiv udvikling af det danske samfund. Morten Østergaard 

kan frit udtale sig om alle de gode ting, regeringen vil foretage sig i fremtiden, uden at behøve 

forklare, hvordan den har tænkt sig at gøre det. Grundet talens format, er det ikke 

umiddelbart muligt for tilhørere at stille kritiske spørgsmål til Morten Østergaards tale. 

Derfor vil taler som denne kunne fremstille regeringen som en regering, der ikke behøver at 

gå på kompromis for at udrette gode ting for samfundet. Identitetsprogrammer er på den 

måde optimale til at styre befolkningens forventninger til regeringen. 

  

En anden tale der viser SRSF-regeringens brug af identitetsprogrammet tale kommer fra 

daværende udenrigsminister Villy Søvndal. I en tale ved Århus Universitet afholdt d. 15. 

marts 2012 er ministeren citeret for følgende: 

 

For regeringen er det væsentligt, at vi har alliancerne på plads, inden danske 

soldater sendes i krig, og at mindst 2/3-dele af stemmerne i Folketinget står 

bag.  Vi skal ikke i krig igen på betingelser, som vi så det i forbindelse med 

Irak-krigen. Aldrig mere. (Søvndal 2012) 

  

Her er der igen fokus på SRSF-regeringens intentioner, da Villy Søvndal kommunikerer om 

regeringens planer for, hvorledes Danmark i fremtiden skal føre krig. Det er derfor et 

anderledes emne, end da Morten Østergaard snakkede om uddannelse, men ikke desto 

mindre stabiliserer det SRSF-regeringen som organisationssystem på omtrent samme 

måde. Villy Søvndal kommunikerer autopoietisk om, hvad regeringen vil gøre. Dermed 

udfoldes grænsen mellem, hvad der er regeringen og hvad der er dens omverden. Hertil 

kommunikerer han om regeringens intentioner kontra den tidligere regering, der stod for 

Danmarks indtrædelse i Irak-krigen (Møller 2003).  På den måde sammenligner 

udenrigsministeren sin regering med en tidligere og gør det ydermere klart, at regeringen 

ikke ønsker at lave de samme fejl, som den tidligere regering gjorde dengang. Vi kan derfor 

se, hvordan brugen af programmet, udover at stabilisere regeringen, også bidrager med at 
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udfolde den difference vi fremanalyserede i system˥omverden-analysen i delanalyse 5.3. 

Mere konkret, hvordan den udfolder differencen mellem regering˥tidligere regering til at 

konstruere identitet. På den måde kan en taler profilere sig selv og det system han 

repræsenterer, endda på bekostning af andre ikke-tilstedeværende, uden mulighed for 

modspil. Jf. teoriafsnit 3.11 om spejlmetaforen, kan vi analytisk se, hvordan Villy Søvndal 

”gør sig til” for spejlet i sin sammenligning og fremstiller regeringen som moralsk, set i 

forhold til den foregående regering.  

  

Måden hvorpå Villy Søvndal legitimerer regeringen, er også anderledes sammenlignet med 

Morten Østergaards tale. Hvor Morten Østergaard legitimerede regeringen ved at 

kommunikere om dens aktiviteter og handlinger for befolkningen, legitimerer Villy Søvndal 

regeringen ved at italesætte regeringens repræsentative egenskab. Udenrigsministeren 

henviser selvfølgelig også til en kollektivt bindende beslutning, når han nævner, at 2/3-dele 

af Folketinget skal være enige om Danmarks deltagelse i en krig, men det er beslutningens 

repræsentativitet, der er central. Legitimeringen dækker dermed både over regeringen og 

den demokratiske styreform på én og samme tid. Ved at en kollektivt bindende beslutning 

har opbakning fra 2/3-dele af de repræsentativt valgte folketingsmedlemmer, kan ansvaret 

for en potentiel fejlagtig deltagelse i en krig, ikke udelukkende placeres hos en 

mindretalsregering. Villy Søvndal henviser i det valgte citat til, at deltagelsen i Irak-krigen 

ikke var baseret på de rette betingelser. Ved at kræve en større tilslutning fra Folketinget 

sikrer udenrigsministeren et større mandat, hvis han vil udsende danske soldater og kan på 

den måde undgå en lignende situation som Irak-krigen. Denne legitimerende 

kommunikation er som ovenstående også stabiliserende, da den konstruerer regeringen 

som én, der vil det bedste for befolkningen, og som ikke vil træffe en så afgørende beslutning 

med bare et lille flertal.  

 

6.3.2 Pressemeddelelser 

Det andet identitetsprogram vi vil præsentere, er pressemeddelelsen. En pressemeddelelse 

er en måde, hvorpå en afsender kommunikerer et budskab ud til sin omverden, oftest i 

forbindelse med en nyhed. Som talen og andre identitetsprogrammer er pressemeddelelser 

i udgangspunktet en envejskommunikation. Modsat et samråd eller en spørgetime, hvor der 
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er struktureret interaktion, skal en pressemeddelelse gerne indeholde tilstrækkelig 

kommunikation og information, til at fremtidig interaktion er overflødig.  

 

Det første eksempel vi vil analysere, er fra en pressemeddelelse sendt d. 2. februar 2012 fra 

Finansministeriet. Den har titlen ”Regeringen tager første skridt mod en 

digitaliseringsreform af velfærdsområderne”, og omhandler hvordan økonomi- og 

indenrigsminister Margrethe Vestager og finansminister Bjarne Corydon vil påbegynde en 

digitaliseringsreform, der skal forbedre og udvikle den offentlige sektor og effektivisere den 

måde, der leveres service. Hertil er Bjarne Corydon i pressemeddelelsen citeret for følgende: 

 

Vi står med store økonomiske udfordringer som følge af den økonomiske 

krise. Derfor skal vi være endnu dygtigere til at udnytte velfærdsteknologi 

som et effektivt redskab til at sikre en bedre service og omsorg over for 

borgerne – både nu og i fremtiden, hvor der bliver færre til at forsørge flere. 

Der er masser af dokumenterede erfaringer, som vi skal sørge for at brede ud 

og det arbejde går vi i gang med nu. (Corydon 2012) 

  

Her argumenterer vi, at SRSF-regeringen bruger pressemeddelelsen til at udfolde 

grænsedragningen mellem den selv og dens omverden, ved at konkretisere deres 

kommunikation om, hvilke handlinger de i fremtiden vil lave, samt hvorfor den vil lave disse 

handlinger. Når regeringen eksplicit kommunikerer, at den skal være dygtigere til at udnytte 

teknologien, og at den går i gang med arbejdet nu, kommunikerer den om sine intentioner. 

Den bruger dermed pressemeddelelsen, i dette tilfælde om digitalisering, til at gøre klart, 

hvem SRSF-regeringen som regering er. Identitetskonstruerende kommunikation må 

nødvendigvis være autopoietisk, da det har til formål at fiksere mening om systemet, hvilket 

også gør det stabiliserende for systemet. Når der fx kommunikeres ”og det arbejde går vi i 

gang med nu” (Corydon 2012), bliver der fikseret mening om regeringens identitet, som en 

regering, der er handlekraftig. Hver gang den kommunikerer om sine intentioner, og hvad 

den som regering har tænkt sig at gøre, så er det med til at tillade forventninger til den, både 

fra befolkningen, men også fra dens oppositions side. Når man som regering kommunikerer 

om ens handlinger, så stiller man sig selv til rådighed for både kritik, men også for opbakning 

fra befolkningens side. Derfor argumenterer vi, at programmer som pressemeddelelsen også 

har en legitimerende effekt på systemet, da det kommunikerer om sine handlinger som 
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værende til gode for befolkningen, hvilket vi jf. teoriafsnit 3.11 ved er legitimerende. Alt dette 

argumenterer vi dermed er med til at skabe en form for identitet for SRSF-regeringen. 

 

Det andet eksempel vi vil analysere, er en pressemeddelelse fra d. 12. oktober 2012 fra 

Justitsministeriet, kaldet ”Ny handlingsplan skal sikre gode fodboldoplevelser til alle”. Heri 

er Justitsminister Morten Bødskov citeret med følgende: 

  

Jeg elsker fodbold og holder meget af at stå på stadion og nyde den gode 

stemning. Desværre er der nogle få ballademagere, som indimellem 

ødelægger fodboldoplevelsen for de mange. Det skal der sættes effektivt ind 

over for. Derfor fremlægger vi i dag – efter et godt forløb, hvor alle relevante 

aktører har bidraget konstruktivt – en stærk handlingsplan med en række 

initiativer, som vi allesammen står bag. (Bødskov 2012) 

  

I dette eksempel argumenterer vi, at SRSF-regeringen bruger pressemeddelelsen til at skabe 

identitet, da de også i dette tilfælde udfolder grænsedragningen mellem sig selv og sin 

omverden ved at kommunikere om sine intentioner. Her er der bare fokus på fodbold og 

ikke digitalisering eller uddannelse. Disse to eksempler kan benyttes som repræsenterende 

for, hvorledes vi argumenterer, at et organisationssystem som regeringen ikke kun besidder 

én konkret identitet. Når der påtales specifikke emner, der gør det klart, hvad der er 

regeringen, samt hvad der ikke er regeringen, konstrueres der mange forskellige identiteter, 

der tilsammen bidrager til en form for samlet identitet. Dette stabiliserer systemet, eftersom 

det uanfægtet af emnet bruger pressemeddelelserne fra forskellige ministerier og ministre 

til at kommunikere om sig selv til dets omverden. En forskel mellem de to pressemeddelelser 

er, at den første omhandlende digitalisering er baseret på ambitioner, hvor den anden 

omhandlende fodbold indeholder konkrete forslag. Når Morten Bødskov og regeringen 

refererer til deres handlingsplan, får vi et indblik i, hvordan pressemeddelelsen også kan 

bruges til at informere om beslutninger, der er truffet. Dette er dermed en alsidig 

programtype, hvori indholdet er dominerende for, hvordan grænsedragningen sættes 

mellem regeringen og omverdenen. Det er blandt andet i de individuelle pressemeddelelser 

at SRSF-regeringen, konstruerer de identiteter, der tilsammen udgør regeringens samlede 

identitet. Eftersom vores analyse dog ikke beskæftiger sig med at kortlægge SRSF-

regeringens identitetsdannelser, er det vigtigste for os, hvordan pressemeddelelserne som 
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program har til funktion at stabilisere systemet via forskellige grænsedragninger mellem 

regeringen og sin omverden. 

 

I denne delanalyse, har vi påvist, hvordan SRSF-regeringen benytter sig af 

identitetsprogrammerne til at udføre programmernes funktion med at udfolde 

grænsedragningen mellem system og omverden. Dette har en stabiliserende effekt, da 

programtyperne bidrager til at eksplicitere SRSF-regeringens identiteter, alt efter hvilket 

emne, der i programmerne bliver kommunikeret om. Hertil argumenterer vi, at regeringen 

gennem kommunikation om sine intentioner, konstruerer bestemte forventninger, som 

befolkningen har mulighed for at knytte an til eller ej.  

 

6.4 Politiske programmer 
Den tredje og sidste programtype vi har identificeret, kalder vi politiske programmer. 

Denne har til funktion at stabilisere SRSF-regeringen som system, ved at samordne 

beslutninger for, hvordan regeringen udfører det politiske funktionssystems funktion og 

altså træffer kollektivt bindende beslutninger. Kollektivt bindende beslutninger er 

selvreferentiel kommunikation, da det altid står specificeret, hvem der har truffet 

beslutningen. Politiske programmer er derfor autopoietisk kommunikation, som vi ved er 

stabiliserende for systemet. I de følgende afsnit vil vi præsentere nogle sådanne 

programmer, samt analysere, hvordan de udøver deres funktion. 

  

6.4.1 Aftaledokumenter 

Det første program vi vil analysere inden for programtypologien politiske programmer, er 

aftaledokumenter. Et aftaledokument er en beskrivelse af, hvad et flertal i Folketinget er 

blevet enige om. For at man kan formulere en aftale i et aftaledokument, kræver det altså, at 

det er blevet stemt igennem i folketingssalen. Derfor vil en mindretalsregering, som SRSF-

regeringen, ikke selv kunne skrive aftaledokumenter. For at opnå flertal må den koble sig 

sammen med oppositionspartier, hvilket er en kobling vi analyserede i system˥omverden-

analysen i afsnit 5.1. Aftaledokumentet er kulminationen på forhandlinger mellem 

aftalepartierne. Når en aftale er nået, om det er en lovændring eller et beslutningsforslag, 

formuleres det i et aftaledokument, der bliver gjort offentligt tilgængeligt. Øverst i 

aftaledokumenter står det angivet, hvem aftalepartierne er. Netop det at det står 
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præsenteret, hvem der kommunikerer beslutningen, gør at kommunikationen kan tilskrives 

til et eller flere systemer. Kollektivt bindende beslutninger i det politiske program 

aftaledokumenter er derfor selvreferentiel kommunikation, der er stabiliserende.  

 

Et eksempel på dette er et aftaledokument fra d. 7. juni 2013, fundet på altingets 

hjemmeside. Dokumentet starter med at præsentere partierne, der har indgået aftalen: 

”Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen” ("Altinget” 2013). 

I dokumentet er der flere kollektivt bindende beslutninger, men vi vil i denne analyse kun 

analysere en af dem, da det er aftaledokumentets funktion vi ønsker at analysere og ikke de 

konkrete beslutninger. Beslutningen der repræsenterer funktionen som vi vil analysere er 

følgende:  ”Ved lovændring indføres en længere og varieret skoledag på 30 timer for 

børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse” 

("Altinget” 2013). 

 

Partierne, der indgår i en midlertidig operativ kobling, som vi analyserede i analyseafsnit 

5.1, udfører altså det politiske funktionssystems funktion. Det er en beslutning, der har effekt 

på befolkningens handlen, eftersom det timetal som børn går i skole forlænges. Da 

beslutningen ikke udelukkende træffes af regeringen, har programmet også en 

stabiliserende effekt på de andre partier i det midlertidige beslutningsdygtige organ. Da 

vores iagttagelsespunkt kun er regeringen, vil vi ikke forholde os til den stabiliserende effekt 

for andre end regeringen. Vi argumenterer, at når SRSF-regeringen som 

organisationssystem udøver det politiske funktionssystems funktion, stabiliseres det. Dette 

er fordi aftaledokumentet er selvreferentielt, da regeringen kommunikerer om, hvad 

regeringen har besluttet.  

 

Fordi regeringen træffer kollektivt bindende beslutninger og fordi regeringen træffer disse 

beslutninger på befolkningens vegne, for befolkningen, er kommunikationen i 

aftaledokumenter som regel også legitimerende. I det netop analyserede aftaledokument, 

der er 32 A4-sider langt, går aftaleparterne i dybden med at forklare, hvordan disse kollektivt 

bindende beslutninger har til formål at give folkeskolen et fagligt løft. Det bliver altså 

grundigt kommunikeret, at denne aftale vil gøre det danske samfund bedre, da landets børn 

i fremtiden vil blive dygtigere (”Altinget” 2013). Ved dette aftaledokuments vedtagelse, blev 
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samfundet altså forbedret ifølge aftaledokumentets beslutningstagere, hvilket legitimerer 

dem. Legitimiteten ved vi fra tidligere analyser, har en stabiliserende effekt, da 

legitimerende kommunikation nødvendigvis må være selvreferentiel.  

 

Et andet eksempel på et aftaledokument er en aftale omhandlende Det Kongelige Teater for 

perioden 2012-2015 offentliggjort d. 16. november 2011. Dokumentet starter som det 

ovenstående med en præsentation af aftaleparterne: “Der er enighed mellem regeringen og 

Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 

om en fireårsaftale for Det Kongelige Teater” (“Kulturministeriet” 2011). Regeringen har 

altså i aftaledokumentet indgået i et midlertidigt beslutningsdygtigt fællesskab med alle 

Folketingets partier. Som i aftaledokumentet om folkeskolen består aftaledokumentet af 

flere kollektivt bindende beslutninger. Som før, vil vi kun analysere ét eksempel på en 

beslutning, som repræsentant for programmets funktion, hvilket er hvad vi finder 

interessant.  

 

Beslutningen vi vil analysere er “Teatret skal bruge sommersæsonen til at møde publikum 

såvel i hovedstaden som rundt i Danmark. Teatret skal endvidere i sommerperioden åbne 

sine scener for andre arrangører” (“Kulturministeriet” 2011). Alle Folketingets partier har 

vedtaget denne kollektivt bindende beslutning, der blandt andet har til formål at sikre det 

danske samfund muligheden for kulturoplevelser fra Det Kongelige Teater. I stedet for at gå 

ind og bestemme direkte over folkeskoleelevers dag, bestemmer dette aftaledokument over 

en kulturinstitution. Det kan derfor argumenteres, at dette aftaledokument ikke direkte 

berører så mange mennesker, som folkeskoleaftalen, men det de to aftaler har til fælles, er, 

at de er kollektivt bindende, da de er brede aftaler, der gælder for alle i samfundet. Det er et 

eksempel på, hvorledes SRSF-regeringen sammen med de resterende partier, udøver det 

politiske funktionssystem funktion. Denne kollektivt bindende beslutning, i det politiske 

program aftaledokument, er hertil stabiliserende for regeringen og Folketingets andre 

partier, da de autopoietisk kommunikerer om deres beslutning.  

 

Aftaledokumentet er også legitimerende i den forstand at aftaleparterne pålægger Det 

Kongelige Teater at tage rundt i landet med sine forestillinger, så en større del af 

befolkningen kan få glæde af dem. Dette er kommunikeret om, som til gavn for befolkningen, 

hvilket legitimerer aftaleparterne som nogle, der har befolkningens velvære for øje.  
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Aftaledokumenter og anden politisk kommunikation kan som regel bruges til at opstille 

sammenligninger mellem partier jf. teoriafsnit 3.11. I dette aftaledokument er der konsensus 

mellem alle Folketingets partier, hvorfor det ikke er muligt at bruge denne kommunikation 

til at differentiere sig som parti.  

  

6.4.2 Ministerudnævnelser 

Det andet program vi vil analysere inden for programtypologien politiske programmer, er 

ministerudnævnelser. En ministerudnævnelse er en handling foretaget af statsministeren, 

hvorved en person, oftest et folketingsmedlem fra et regeringsparti, udnævnes til at lede et 

specifikt ministerium (“Ministrene” n.d.). Ministre har hver deres ansvarsområde. Typiske 

ministerier er finansministeriet, justitsministeriet og udenrigsministeriet, men en 

statsminister kan ændre på ansvarsområderne, som han/hun vil. I nogle regeringer ses det, 

at nye ministerier oprettes, hvorfor det heller ikke ligger fast, hvor mange ministre der er i 

en regering. En af ministrenes primære opgaver, er at foreslå ny lovgivning inden for deres 

særlige fagområde (“Ministrene” n.d.). Det er også ministrenes opgave at forhandle om 

indholdet af nye love, svare på spørgsmål fra Folketinget og befolkningen, deltage i 

ministermøder og regeringsseminarer. D. 3. oktober 2011, da Helle Thorning-Schmidt blev 

statsminister udpegede hun yderligere 22 ministre fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre 

og Socialistisk Folkeparti (“Regeringen Helle Thorning-Schmidt” 2011). Socialdemokratiet 

fik 11 ministerposter, Radikale Venstre fik seks ministerposter og Socialistisk Folkeparti fik 

seks ministerposter. Regeringens ministre skal godkendes af Danmarks regent, hvorfor 

statsministeren sendte en kongelig resolution til regenten, til godkendelse. I dette speciale 

argumenterer vi, at det er ministerudnævnelserne som politisk program, der er interessant, 

frem for hvilke politikere, der bliver ministre. 

 

Udvælgelsen af, hvilke ministerier der skal oprettes, har betydning for regeringens 

fremtidige arbejde. Derfor argumenterer vi, at ministerierne sætter rammerne for, hvad 

regeringen kan arbejde på at forbedre. Denne udvælgelse er kontingent, da en statsminister 

kan udpege nye ministerier alt efter, hvor han/hun ser den største nødvendighed for det. 

Dette kan fx ses i følgende eksempel fra den kongelige resolution af 3. oktober 2011 ” […] at 

der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter, således at der til dette 
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ministerium overføres følgende sagsområder: […]” (Thorning-Schmidt 2011). De 

sagsområder ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter får overført, kommer fra andre 

ministerier, der stadig består som selvstændige ministerier. At disse sagsområder nu får sit 

eget ministerium, under den nyudvalgte minister Carsten Mogens Hansen, betyder at de vil 

få mere opmærksomhed, da ministeriet nu bliver mere specialiseret (“Regeringen Helle 

Thorning-Schmidt” 2011). Dette viser, at udarbejdelsen af det politiske program 

ministerudnævnelse ikke følger nogle konkrete retningslinjer, men når beslutningen om, 

hvilke ministerier der skal være, er truffet, er det en kollektivt bindende beslutning. Det er 

en kollektivt bindende beslutning, da Carsten Mogens Hansen bliver hele Danmarks 

minister for By, Bolig og Landdistrikter. Beslutningen omfatter derfor alle, og ikke bare 

regeringen, da den fremover både har indflydelse på regeringens ageren og befolkningens 

handlen.  

 

Det er ministrene, der er ansvarlige for at udvikle regeringens love og lovændringer for deres 

respektive ministeriers sagsområder. Derfor spiller ministerudnævnelsen en vigtig rolle i 

rammesætningen for, hvordan SRSF-regeringen vil lede Danmark. Det er altså de 

mennesker, der blev valgt til at lede ministerierne, der skal lede arbejdet med at få 

gennemført regeringens politik. Dette har så følgeligt en indflydelse på befolkningen i 

Danmark, eftersom de jo skal efterleve og overholde lovene, som ministrene i SRSF-

regeringen som organisationssystem udarbejdede.  

 

Vi argumenterer dermed, at ministerudnævnelserne har en stabiliserende effekt på 

systemet, eftersom det er en måde, hvorpå SRSF-regeringen udøver det politiske 

funktionssystems funktion i form af autopoietisk kommunikation. Det er autopoietisk, da 

statsministeren i kommunikationen udpeger de ministre, der er valgt som en del af 

regeringen. Dermed refereres der med ministerudnævnelsen til systemet, af systemet.  

 

Når statsministeren præsenterer sine ministre, er det med tanken om, at dette ministerhold 

skal bestå til næste folketingsvalg. Det behøver det dog nødvendigvis ikke, eftersom det 

eksempelvis, som forklaret tidligere, er op til statsministeren at bestemme, hvilke 

ministerier han/hun vil have i sin regeringsperiode. Et ministerium kan altså altid blive 

nedlagt eller få en navneforandring. Selvom et ministerium består, kan de sagsområder, der 

er underlagt ministeriet ændres. På den måde er de konkrete opgaver for ministeriet ikke 
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fastlagte. Slutteligt er selve ministeren også udskiftelig. En minister kan frivilligt gå af, blive 

fyret eller rokeres til et nyt ministerium, uden regeringssystemet bryder sammen. Et 

eksempel på en ministerrokade er rokaden, der skete d. 12. december 2013. Her udtrådte 

Villy Søvndal af regeringen samt Folketinget, og Holger K. Nielsen blev udnævnt til Villy 

Søvndals afløser (“Ændringer i regeringen” 2013). Dette er et eksempel på, hvorledes 

statsministeren, på vegne af regeringen, kan udnævne en ny minister uden at nedbryde 

systemet. Ingen specifikke medlemmer er uundværlige, da organisationssystemet 

regeringens stabilitet ikke afhænger af specifikke medlemmer. En ministerrokade er 

egentlig bare en ny ministerudnævnelse, hvorfor rokaden fra d. 12. december 2013 

stabiliserer regeringen som organisationssystem på samme måde som udnævnelsen fra d. 

3. oktober 2011. Det er autopoietisk stabiliserende kommunikation, om en kollektivt 

bindende beslutning, der udskifter en tidligere kollektivt bindende beslutning.  

 

I denne delanalyse, har vi iagttaget, hvordan SRSF-regeringen stabiliseres, når de gennem 

de politiske programmer udøver det politiske funktionssystems funktion ved at 

kommunikere autopoietisk om de kollektivt bindende beslutninger de træffer.  

 

6.5 Delkonklusion 
Vi har i stabiliseringsanalyse analyseret en række forskellige programmer, vi har iagttaget at 

organisationssystemet SRSF-regeringen benyttede til at stabilisere sig. Programmer har til 

funktion at lade systemet irritere via selvirritation, at konstruere identitetsskabende 

grænsedragninger og at udøve det politiske funktionssystems funktion. Disse programmers 

funktioner stabiliserer systemet, da de bidrager til dets autopoietiske process, der altså 

opretholder og genskaber systemet konstant. De tre programtypologier vi har analyseret os 

frem til og defineret er irritationsprogrammer, identitetsprogrammer og politiske 

programmer. Irritationsprogrammers funktion er at lade systemet irritere til selvirritation. 

Det giver systemet mulighed for at knytte an til omverdenens kommunikation på systemets 

egne vilkår, hvilket lader systemet styre kommunikationen. Identitetsprogrammers 

funktion er at tydeliggøre, hvad systemet er og hvad systemet ikke er. Ved at regeringen 

kommunikerer om sig selv og sine intentioner, konstruerer de deres identitet. Politiske 

programmers funktion er at træffe kollektivt bindende beslutninger. Vi konkluderer, at 
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regeringen benytter disse og potentielt andre programmer til at stabilisere sig selv som 

system gennem autopoietisk kommunikation. 

 

7.0 Destabiliseringsanalyse 
I stabiliseringsanalysen så vi, hvordan diverse programmer havde en stabiliserende effekt 

på organisationssystemet regeringen, bestående af de tre politiske partier 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Som vi redegjorde for i vores 

indledning, endte regeringen med at bryde sammen, da SF trådte ud af samarbejdet i starten 

af 2014. Vi er i denne destabiliseringsanalyse interesserede i, hvordan det kan være, at 

organisationssystemet regeringen blev destabiliseret, på trods af deres stabiliserende brug 

af programmer. Ikke siden 1996 er et regeringssamarbejde blevet destabiliseret, som vi så 

det med SRSF-regeringen, da SF trådte ud af regeringen (Sørensen 2014). Vi vil derfor i 

denne analyse se på, hvordan kommunikation om regeringssystemet og SF især, havde en 

destabiliserende effekt. For bedst muligt at kunne iagttage, hvordan kommunikationen om 

og fra delsystemet SF havde en destabiliserende effekt, vil vi i denne analyse udvide vores 

iagttagelsespunkt. Det gør vi, for at have de bedste forudsætninger for at analysere og 

konkludere på SF´s udtræden af regeringen. Derfor vil vi, bare i denne analyse, også iagttage 

kommunikation fra partimedlemmer af SF, der ikke er valgt til Folketinget, og derfor ikke er 

direkte deltagende i regeringen. På den måde kan vi iagttage, når SF kommunikerer om 

deres interne splittelse, om sig selv som parti og om deres fælles organisationssystem, 

regeringen, sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Som i analyserne om 

system˥omverden-distinktionerne og stabilisering vil vi i denne destabiliseringsanalyse 

iagttage kommunikation fra et fast defineret iagttagelsespunkt. Anderledes fra de to 

foregående analyser, vil vi i denne analyse dog ikke nødvendigvis forsøge at analysere en 

generel tendens. Vi vil her analysere specifik kommunikation, vi mener har spillet en 

betydelig rolle i destabiliseringen af organisationssystemet regeringen. Det betyder derfor 

også, at denne analyse ikke vil have sin egen citatbank i bilagene.  

 

Analysen vil først give en definition på, hvordan vi ud fra Niklas Luhmanns systemteori 

forstår begrebet destabilisering. Derefter vil den præsentere en oversigt over sager, der har 

affødt destabiliserende kommunikation fra SF. Efter oversigten vil analysen dykke ned i en 



72 
 

konkret sag og analysere relevant kommunikationen. Vi vil derefter analysere generel kritik 

af SF fra SF, der ikke er bundet op på en bestemt sag eller handling, før analysen slutteligt 

vil se på det sidste søm i ligkisten for SFs regeringsdeltagelse, nemlig salget af DONG til den 

amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. 

 

7.0.1 Definition på destabilisering 

For at forstå, hvordan kommunikation kan virke destabiliserende, må vi vende tilbage til 

socialdimensionen fra teoriafsnit 3.10.1, og pointen om at kommunikation om konsensus 

inden for et system har en stabiliserende effekt. Denne effekt har vi blandt andet 

eksemplificeret gennem vores stabiliseringsanalyse og regeringens brug af programmer. 

Eftersom Luhmanns systemteori har et binært blik på kommunikation, argumenterer vi, at 

destabilisering kommer fra kommunikation om dissens inden for et system. Hvor konsensus 

sætter grænsen mellem systemet og dets omverden, sætter destabiliserende dissens grænser 

inden for systemet. Når kommunikation flytter grænsedragningen ind på indersiden af 

systemdifferencen, opstår der subsystemer, der ikke nødvendigvis er samordnede. Såfremt 

de havde været samordnede, ville der ikke være kommunikation om dissens. De interne 

grænsedragninger kan altså splitte systemet i flere systemer, der potentielt modarbejder 

hinanden og på den måde destabiliserer systemet. For at kunne analysere, hvordan 

regeringssystemet vi har iagttaget, bliver destabiliseret, vil vi derfor iagttage 

kommunikation, der skaber dissens. Dissens i et system kan illustreres således:  

 

 

Illustrationen viser dissens, da grænsedragninger inden for systemet ikke ville findes i et 

fuldkomment konsensus. I vores indledende research til denne analyse, har vi iagttaget, 

hvordan især SF bliver splittet. Regeringsmedlemmerne fra partiet kommunikerer om 

medlemmer, der ikke er direkte deltagende i regeringen fra partiet og omvendt, og der sættes 

altså en grænse mellem dem.  

System Omverden 

System Omverden 

System Omverden 
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I Niklas Luhmanns systemteori gøres det klart, at der findes grænsedragninger inden for et 

organisationssystem, der ikke er destabiliserende. I organisationer af en vis størrelse, er det 

normalt at se forskellige afdelinger med hver deres funktion. På den måde kan 

organisationer være opdelt i fx en regnskabsafdeling, en salgsafdeling og en HR-afdeling. De 

grænsedragninger er funktionelle og er ikke et resultat af dissens. Vi vil i denne analyse kun 

iagttage grænsedragninger, der har en destabiliserende effekt på organisationssystemet 

regeringen, nærmere defineret ved at iagttage destabiliseringen i regeringspartiet SF.  

 

Vores indledende research har også givet os blik for, at der opstår konflikt i partiet SF. Vi 

gennemgik i teoriafsnit 3.11 om politik, at kommunikation om og mellem politiske partier 

nemt kan fremstå som konflikt. Konflikt er altså kommunikation fra et system, der kritiserer 

andre systemer og dermed differentierer sig fra disse systemer. Konfliktkommunikation har 

derfor en identitetsskabende og stabiliserende effekt, såfremt det ikke er inden for et 

systems grænser. Når der opstår konflikt internt i et system, skabes der forskellige 

identiteter i systemet, hvorfor systemet bliver destabiliseret. Konflikt inden for et system må 

derfor være kommunikation om dissens inden for systemets grænser. 

Konfliktkommunikation kan have to udfald. Det kan enten resultere i en ændring af 

strukturer i systemet, eller det kan skade systemet, ved at distrahere og dræne systemet for 

opmærksomhed (Andersen 2017: 101). Begge udfald kommer af, at konflikten udfordrer 

allerede eksisterende strukturer i systemet.  

 

I vores analyse vil vi også iagttage, hvornår kommunikation fra systemer delegitimerer sig 

selv. Som beskrevet i teoriafsnit 3.11 om politik, er det regeringens opgave at legitimere sig 

selv, ved at forklare befolkningen, at regeringen er det bedste alternativ muligt. Hvis 

regeringen ikke kan gøre det overbevisende, fordi kommunikation fra regeringen direkte går 

ind og delegitimerer regeringen, virker det destabiliserende på regeringssystemet. 

 

I denne delanalyse, vil vi altså iagttage, hvordan kommunikation fra vores iagttagelsespunkt 

destabiliserer organisationssystemet regeringen, ved at skabe dissens, konflikt og 

delegitimering.  
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7.1 Oversigt over konfliktsager 
I vores indledende research til destabiliseringsanalysen er vi stødt på kommunikation om 

følgende sager, der har haft en destabiliserende effekt på regeringssamarbejdet. I hver sag 

har en regeringsbeslutning affødt kritik af SF fra repræsentanter fra “SF-i-regering” eller 

“SF-ikke-i-regering” eller begge parter. To specifikke sager er udvalgt til en grundigere 

analyse, men oversigten giver en idé om, hvor omfattende den destabiliserende situation i 

SF og derfor regeringen var.  

Betalingsringen Et SF-krav i regeringsgrundlaget, der måtte opgives på grund af 

kritik fra befolkningen og borgmestre (Mikkelsen & Andreasen 

2014). 

Forhøjelse af 

topskattegrænse 

Regeringen indgår en skatteaftale med Venstre og Konservative, 

der forhøjer grænsen for topskat, på trods af kritik fra SF 

(Damgaard 2012). 

Villy Søvndal som 

udenrigsminister 

Flere SF’ere mener ikke at Villy Søvndal kan lede SF som 

udenrigsminister, da han ikke er nok i landet (Holstein 2013). 

Selskabsskatten Selskabsskatten blev sænket af regeringen, mod SFs ønske 

(Mikkelsen & Andreasen 2014). 

Dagpenge Dagpengeperioden der blev halveret til to år af den tidligere 

regering, blev ikke forlænget igen, på trods af kritik fra flere 

SF’ere (Mikkelsen & Andreasen 2014). 

Offentlighedsloven En ny offentlighedslov blev stemt igennem af regeringen, på 

trods af flertal imod på SFs landsmøde (Mikkelsen & Andreasen 

2014). 

Barsel til mænd Regeringen opgav øremærket barsel til mænd, der indgik i 

regeringsgrundlaget og var en vigtig sag for SF (Mikkelsen & 

Andreasen 2014). 

Forbud mod købesex Regeringen droppede planerne om et forbud mod købesex til stor 

utilfredshed i SF (Mikkelsen & Andreasen 2014). 
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Kommunalvalget ”SF-i-regeringen” får skylden får det dårlige kommunalvalg for 

SF rundt i landet (Johansen 2013). 

Finanslovsaftale med 

blå blok 

Mange SF’ere var utilfredse med finanslovsaftalen, de mente var 

blå politik (Josefsen 2013). 

 

Lærerkonflikten Der var stort internt pres på SF-toppen om at finde en god 

løsning for lærerne, der udgjorde en betydelig del af SFs vælgere. 

Dette lykkedes ikke og resulterede i en lock out og et 

regeringsindgreb (Dall 2013). 

Salget af DONG SF bliver splittet i to. Et snævert flertal stemmer for at sælge 

DONG, men det resulterer i at formand Anette Vilhelmsen 

trækker sig og SF træder ud af regeringen (Mikkelsen & 

Andreasen 2014). 

 

Den første konkrete sag vi vil analysere er den vi har kaldt “Forhøjelse af topskattegrænsen”.  

 

7.2 Forhøjelse af topskattegrænsen 
D. 22. juni 2012 indgik regeringen, sammen med Venstre og Konservative, en skatteaftale, 

der havde til formål at skabe vækst, samt sikre, at man får mere ud af at arbejde (“Her er 

skatteaftalen” 2012). I skatteaftalen fremgår det også, at topskattegrænsen rykkes, så 

grænsen for, hvornår man skal betale topskat, blev forhøjet. Aftalen mødte kritik blandt flere 

partimedlemmer fra SF, der ikke var direkte deltagende i regeringen og fra en del af SFs 

regeringsmedlemmer. En af de mere højlydte kritikere var folketingsmedlem og 

socialordfører for SF Özlem Cekic. Hun er i Berlingske d. 22. juni 2012 citeret for følgende: 

 

Jeg er i en situation lige nu, hvor jeg simpelthen ikke kan forstå, hvordan det 

kan være rød politik at tage penge fra arbejdsløse, handicappede, syge, 

efterlønnere, flexjobbere, førtidspensionister - listen er jo lang - for at hæve 

topskattegrænsen. Jeg har svært ved at genkende mit parti, som altid har 

kæmpet for dem, så derfor er jeg meget, meget skuffet. Jeg mener ikke, at folk 
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har stemt på SF for, at vi skulle føre højrefløjens fordelingspolitik. (Damgaard 

2012) 

 

I citatet sætter Özlem Cekic en grænsedragning inden for SF som parti. Hun kommunikerer 

om dissens i det, hun stiller sig uforstående over for, hvordan man som rødt parti, kan hæve 

topskattegrænsen på bekostning af arbejdsløse, handicappede, syge osv. Hun 

kommunikerer derudover også om, at hun har svært ved at genkende SF, da partiet altid 

tidligere har kæmpet for netop disse grupper. Som repræsentant for partiet, tager Özlem 

Cekic i sin kommunikation afstand fra partiet og sætter derfor en grænse mellem hende selv 

og resten af partiet, der støtter op om aftalen. Dét at Özlem Cekic har svært ved at genkende 

sit parti, viser, at hun havde forventet noget andet af partiet. Hvis SF, som hun siger, altid 

har kæmpet for de befolkningsgrupper, aftalen vil tage penge fra, har Özlem Cekic haft grund 

til at tro og tillid til, at de ville fortsætte med det. Indgåelsen af skatteaftalen med Venstre og 

Konservative bryder med disse forventninger, hvilket også kommer til udtryk i hendes 

uforståenhed over for, hvordan en sådan aftale kan lade sig gøre, når regeringen burde føre 

rød politik. Grænsedragningen på indersiden af systemet forstærkes, idet hun senere i 

artiklen fra Berlingske er citeret for at sige ”Den frustration, jeg giver udtryk for, tror jeg, der 

er mange i baglandet, der deler” (Damgaard 2012). Denne kommunikation rykker på den 

interne grænsedragning, da hun her formoder, at der er konsensus om hendes frustrationer 

i SFs bagland. Grænsedragningen sætter altså, efter hendes overbevisning, ikke bare hende 

på den ene side og resten af partiet på den anden, men inkluderer en større gruppe på hendes 

side. Andelen af systemet, som grænsedragninger sætter på den ene og anden side, har 

betydning for alvoren for og destabiliseringen af systemet. Såfremt det kun havde været 

Özlem Cekic, der forholdte sig undrende og kritisk til SFs medvirken i skatteaftalen, havde 

problemet ikke fyldt så meget. I dét tilfælde ville det højst sandsynligt fremstå som om, at 

det var Özlem Cekic, der var i det forkerte parti. Når en større andel af systemet stiller sig 

kritisk over for systemet, er det straks sværere at ignorere og nedspille. Udvikler kritikken 

sig til direkte konflikt, vil hvert delsystem af SF få sin egen identitet og SFs struktur blive 

truet. En nærmere analyse og visualisering af dette vil blive præsenteret i det næste afsnit. 

 

Kommunikationen fra Özlem Cekic har også en delegitimerende effekt, idet hun fremhæver 

forskellen på partiets aktuelle politik og det man kunne forvente af partiet. Özlem Cekic 

angriber SFs identitet som et rødt parti, der arbejder for at forbedre forholdene for de netop 
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nævnte befolkningsgrupper. Det, hun mener, den aktuelle politik indebærer, er nærmere 

højrefløjens, altså de blå partiers, politik.  

 

Denne delegitimerende kommunikation fra Özlem Cekic bakkes op af Alice Mølbæk, der er 

formand for SF i Randers. Alice Mølbæk er ikke direkte deltagende i regeringen, men indgår 

i denne analyse, som forklaret tidligere, da vores iagttagelsespunkt er udvidet. Hun er citeret 

i Berlingske d. 23. juni 2012 for at sige følgende: 

 

Det er ikke SF-politik at sende regningen for krisen til de arbejdsløse. Slet 

ikke. Det ligger faktisk så langt fra vores politik, at jeg mener, vi er nødt til at 

træde ud af forliget. […] Hvis vi ikke kan træde ud af forliget, uden vi også 

træder ud af regeringen, er vi klar til at betale den pris. (Berlingske 2012) 

 

Alice Mølbæk stiller sig, som Özlem Cekic, uforstående og kritisk over for SFs deltagelse i 

aftalen. Hun pointerer også, at det ikke er SF-politik, at lade de arbejdsløse betale regningen 

for krisen. Både Alice Mølbæk og Özlem Cekic kommunikerer om en diskrepans mellem 

deres forventning til SFs politik og SFs aktuelle politik. Sagt på en anden måde, kommer 

kritikken af, at Alice Mølbæk og Özlem Cekic ikke kan genkende den identitet, SF opnår, ved 

at indgå i skatteaftalen. Alice Mølbæk mener at skatteaftalen ligger så fjernt fra SF, at de skal 

træde ud af forliget – også hvis det betyder, at SF skal træde ud af regeringen. Den 

udmelding viser, at medlemskabet i organisationssystemet regeringen er kontingent. Den 

viser også, at Alice Mølbæk mener, at SF hellere burde træde ud af regeringen, end at støtte 

op om kollektivt bindende beslutninger som skatteaftalen. Det er delegitimerende for SF 

som regeringsparti, at et medlem af partiet hellere så partiet forlade regeringssamarbejdet 

end at udføre regeringens funktion i det politiske funktionssystem. Citatet er et udtryk for 

en ringe tiltro til partiets egenskab til at træffe kollektivt bindende beslutninger på den 

danske befolkning vegne, hvilket i høj grad er delegitimerende og derfor destabiliserende. 

Alice Mølbæk præsenterer udtrædelsen af regeringen som en mulighed for SF i denne 

kommunikation, hvilket går direkte imod den kommunikation vi analyserede i analysedel 

5.2. I den analyse slog Villy Søvndal fast, at SF er en del af regeringen, og det vil den blive 

ved med at være. Alice Mølbæks kommunikation bryder derfor med den forventning, man 

kunne have til SF som parti, på baggrund af Villy Søvndals kommunikation.  
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7.3 Generel kritik 
Som det fremgår af tabellen med konfliktsager, har SF modtaget en del kritik, fra SF, gennem 

deres tid i regeringen. Al kritik af SF fra SF drager en grænse på indersiden af 

systemet.  Grænsedragningerne er skabt på forskellige måder, men en gennemgående 

grænsedragning er mellem ”SF-i-regering” og ”SF-ikke-i-regering”. Denne grænsedragning 

viser to fraktioner, med hver deres holdning til SFs ageren. Forholdet mellem disse to 

delsystemer, der tilsammen udgør partiet SF, var meget spændingsfyldt i store dele af 

regeringens tid. Vi vil argumentere for, at forholdet i slutningen af SFs tid i regeringen var 

fyldt med konflikt, der i sig selv, har en forstærkende negativ effekt. Utilfredsheden fra ”SF-

ikke-i-regering” blev så markant, at de konstant forsøgte at distancere sig fra deres 

partifæller på Christiansborg. Vi argumenterer altså for, at de når et konfliktstadie, hvor 

stort set alt, hvad ”SF-i-regering” foretager sig, ikke er godt nok.   

 

En af de kritiske røster fra ”SF-ikke-i-regering” var Mette Touborg, der var SF-borgmester i 

Lejre. Hun udtalte sig d. 25. december 2013 til Altinget, blandt andet om, hvordan SFs 

ledelse på Christiansborg, glemte sit bagland ”Det gik galt, fordi det blev et selvkørende 

projekt i toppen af SF. Når man kom lidt ud i landet, så var resten af partiet hægtet af” 

(Kragesteen & Øyen 2013). Her sætter Mette Touborgs kommunikation en skelnen mellem 

toppen af SF og resten af partiet. Den grænsedragning Mette Touborg sætter i citatet, er altså 

på baggrund af en hierarkisk differentiering, som vi redegjorde for i teoriafsnit 3.2. Toppen 

af SF refererer til beslutningstagerne, der hierarkisk er afgrænset fra resten af den 

organisation, som SF er. Mette Touborgs kommunikation benytter sig efterfølgende af en 

segmentær differentiering, da hun gør det klart, at grænsedragningen også er baseret på 

geografi. I dette korte citat kan vi altså identificere to af de tre differentieringsformer, som 

Luhmann har kategoriseret. Differencer og grænsedragninger er identitetsskabende 

kommunikation, som vi redegjorde for i teoriafsnit 3.9. Ved at konstruere flere 

modstræbende identiteter inden for partiet SF, skabes der dissens. Den del af uenigheden 

Mette Touborg er på, hvor der altså er konsensus om en utilfredshed, udgøres af resten af 

partiet, der føler sig hægtet af måden, SFs ledelse agerer på. At de føler sig hægtet af, kan 

være udtryk for et brud på den tillid de havde til SFs ledelse om, hvor de forventede partiet 

var på vej hen. Hun repræsenterer altså i sin kommunikation mere eller mindre hele partiet, 

med undtagelse af dem, der bestemmer partiets politik. Denne opdeling af partiet 
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understøttes af en kronik af Aage Frandsen, der blev bragt i Politiken d. 2. august 2012 og 

offentliggjort på SF Jammerbugts hjemmeside. Aage Frandsen sad tidligere mange år i 

Folketinget for SF og bliver refereret til som nestor for SF. I kronikken skriver han blandt 

andet: 

 

Derfor er det en voldsom omvæltning, når udviklingen af SFs politik reelt sker 

i regeringen. Lidt forenklet sagt, er SF gået fra at være et medlemsparti til et 

ministerparti. Noget, der skaber frustration hos medlemmer, der er vant til 

at kunne øve indflydelse. (Frandsen 2012) 

 

Aage Frandsen sætter som Mette Touborg grænsen mellem ”SF-i-regering” og ”SF-ikke-i-

regering” og kommunikationen gør dermed også brug af Luhmanns hierarkiske 

differentieringsform. Udviklingen af SFs politik formes ifølge Aage Frandsen af regeringen, 

som SFs folketingsmedlemmer er en aktiv del af. Tidligere formedes partiets politik af SFs 

medlemmer, der altså engang havde mulighed for at øve indflydelse på, hvordan SF skulle 

forholde sig til forskellige sager og politikker. Aage Frandsen kommunikerer også om 

dissens, da overgangen fra medlemsparti til ministerparti både var en voldsom omvæltning 

og frustrerende. Havde Aage Frandsen, som repræsentant for medlemmerne, haft 

konsensus med SFs ledelse om overgangen, ville kommunikationen ikke kritisere og 

problematisere den. 

 

Både Aage Frandsen og Mette Touborgs kommunikation bærer dermed præg af et 

konfliktforhold mellem ”SF-i-regering” og ”SF-ikke-i-regering”. Denne grænsedragning på 

indersiden af SF mener vi, kan være et resultat af en række negative sager om SFs rolle i 

organisationssystemet regeringen. Den identitet og den politik SF kommunikerer om i disse 

sager, mener ”SF-ikke-i-regering” og til tider også medlemmer af ”SF-i-regering”, er så 

skadelig for SF som system, at de lægger afstand til SF. Aage Frandsen og Mette Touborgs 

kommunikation, argumenterer vi, er et udtryk for en konflikttilstand, i det system det 

politiske parti SF er. I en konflikttilstand er forholdet mellem konfliktparterne så dårligt, at 

afstandstagen gennem opretholdelsen af grænsedragningen bliver regelmæssig og et 

resultat af mere eller mindre al kommunikation. Konflikt i et system har en destabiliserende 

effekt på systemet, om det så resulterer i en ændring af strukturen af systemet, eller ”bare” 

dræner systemet for opmærksomhed. I slutningen af 2013 argumenterer vi for at 
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konflikttilstanden i SF når et punkt, hvor en strukturændring er immanent. Argumentet 

understøttes af et interview TV2 nyhederne foretog d. 28. november 2013 af Bjarne 

Sørensen, der sad i Horsens byråd for SF i sin tid. I interviewet siger han blandt andet ”Vi 

har ikke noget at gøre i denne regering. Vi skal bare ud af den” (Jensen 2013) og ”Nu er man 

ved at smadre lokalafdelingerne også. Der må ske en ændring og det må være nu” (Jensen 

2013). Bjarne Sørensen drager ikke direkte en grænse mellem ”SF-i-regering” og ”SF-ikke-

i-regering” i disse citater. Han efterspørger dog, at SF som parti skal forlade regeringen nu 

og her. I forlængelse af de tidligere citater, der redegjorde for, hvordan 

beslutningsdygtigheden i partiet var blevet konsolideret i partitoppen på Christiansborg, 

efterspørger han altså, lidt skjult, at ”SF-i-regering” trækker sig ud af regeringen. Dét at 

partiet fortsat er i regering, er det, der er ved at smadre lokalafdelingerne. At 

lokalafdelingerne er ved at blive smadret, betyder at Bjarne Sørensen differentierer 

organisationen og partiet SF på baggrund af geografi, hvorfor denne grænsedragning er et 

eksempel på en segmentær differentiering. Vi iagttager Bjarne Sørensens kommunikation 

som kommunikation om dissens, da vi gennem analysen kan se grænsedragningen mellem 

de to delsystemer. Kommunikationen bærer også i høj grad præg af konflikt, som de tidligere 

citater. Bjarne Sørensen er meget direkte og konfrontatorisk i sin kommunikation, hvilket 

stemmer overens med vores analyse af konflikttilstanden. I en anden artikel fra TV2 

nyheder, også fra d. 28. november, er Bjarne Sørensen ydermere citeret for at have sagt: 

 

Annette Vilhelmsen må se at få skruet op for høreapparatet. Jeg har længe 

forsøgt at give udtryk for, at vi skal ud af regeringen, så vi kan føre en 

selvstændig SF-politik. Ellers kan vi ikke overleve. Men det vil ledelsen ikke 

høre på. (Christensen 2013) 

 

Her fortsætter Bjarne Sørensen den konfrontatoriske og næsten aggressive kommunikation 

om SFs ledelse. At Bjarne Sørensen italesætter dem han er uenig med, altså hvor der er 

dissens, som ledelsen, er et udtryk for en hierarkisk differentiering. Han understreger igen, 

at SF burde gå ud af regeringen, her med argumentet at partiet har brug for at føre en 

selvstændig SF-politik. Det kritikpunkt, at partiet, som del af regeringen, ikke fører en 

selvstændig politik, er en kritik af partiets mangel på identitet. At SF er nødsaget til at forlade 

regeringssamarbejdet, for at kunne føre sin egen politik, betyder at SF som en del af 

regeringen ikke fører sin egen politik. Den politik et parti fører, som udmønter sig i 
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kommunikation fra partiet, er det befolkningen som eksternt referencepunkt benytter til at 

differentiere partierne. Bjarne Sørensen ønsker at genvinde en selvstændig identitet, hvilket 

han kun mener er muligt, hvis SF forlader regeringen. 

 

Hvis SF ville forlade regeringen, kvalificerer det sig som en strukturændring af systemet. 

Som forklaret i vores definition på destabilisering er en strukturændring af systemet en af 

to mulige udfald af en konflikt. Den anden mulighed, som denne generelle kritik af ”SF-i-

regering” vi har vist i dette afsnit, er, er en distraktion, der dræner systemet for 

opmærksomhed. Kritikken, der føder ind i konflikten, opnår en selvforstærkende 

destabiliserende effekt. Den er selvforstærkende fordi den sår splid og skaber dissens inden 

for partiet SF. Begge konfliktparter forstærker den grænsedragning, hver gang de 

kommunikerer om den anden part, som værende et selvstændigt delsystem. Den tid og 

energi SF bruger på at kommunikere om sig selv, som værende to systemer i ét, bruger de 

ikke på at legitimere sig eller skabe en positiv identitet. Konfliktkommunikationen, der viser 

et splittet SF, har derfor en skadende effekt, da et splittet parti, der ikke selv mener det er 

legitimt og gør det godt, har svært ved at overbevise befolkningen om, at de skal lade SF 

repræsentere dem i Folketinget. 

  

I analysen af hvilke system˥omverden-differencer regeringens kommunikation sætter, viste 

vi, hvordan kommunikation fra ét af regeringspartierne skaber et re-entry, hvis de 

kommunikerer om sig selv i forhold til de to andre regeringspartier. En sådan 

kommunikation isolerer partiet ved at drage en grænse til de andre regeringspartier. 

Kommunikationen er dog stadig fra organisationssystemet regeringen, hvorfor 

grænsedragningen mellem partierne sker på indersiden af system˥omverden-differencen 

regering˥omverden. Det re-entry viser vi således: 

  

 

 

SF S & R 

Regering Omverden 



82 
 

Gennemgående for konfliktforholdet i SF er grænsedragningen mellem ”SF-i-regering” og 

”SF-ikke-i-regering”. I det netop viste re-entry er SF markeret på indersiden af den indsatte 

forskel. Konflikten viser os, at SF yderligere må deles i to. Når fx Mette Touborg, Aage 

Frandsen og Bjarne Sørensen kritiserer partitoppen på Christiansborg og kommunikerer om 

dissens mellem ”SF-i-regering” og ”SF-ikke-i-regering”, opdeles SF i disse to delsystemer. 

Derfor må vi indføre endnu en grænsedragning i det ovenstående re-entry, for at kunne 

symbolisere, hvordan kommunikationen sætter grænser. Det resulterer i et dobbelt re-entry. 

Fordi vores eksempler er fra det delsystem, vi kalder ”SF-ikke-i-regering”, er dét den 

markerede side og figuren ser derfor således ud:  

  

 

Som analyseret og argumenteret må konflikten i SF enten resultere i strukturændringer eller 

distraktion. Så længe SF er opdelt, som vi ser det i ovenstående figur, er SF begrænset i 

forhold til, hvilke handlinger partiet kan foretage sig. Fordi konfliktforholdet er så tydeligt, 

vil al kommunikation, inkluderet handlinger, fortolkes i forhold til konflikten. Det viser igen, 

hvordan konflikt har en forstærkende negativ effekt. Konfliktsituationen vi netop har 

analyseret er tydeligst i slutningen af 2013 og starten af 2014.  

 

Den sidste sag vi vil analysere i forbindelse med destabiliseringen af SF og dermed også 

regeringen, er salget af 19% af statens aktiebeholdning i energiselskabet DONG til den 

amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. 

 

7.4 Salget af DONG Energy 
Vi har valgt at analysere salget af DONG Energy til Goldman Sachs til sidst, da det var den 

sidste sag regeringen, vi iagttager, behandlede. Som skrevet tidligere, iagttager vi regeringen 

fra d. 3. oktober 2011, hvor regeringen blev dannet, til d. 3. februar 2014, da SF træder ud af 

regeringen og den derfor ophører i den struktur, vi iagttager. Diskussionen om salget af det 

SF S & R 

Regering Omverden 

”SF-ikke-i-
regering” 

”SF-i-
regering” 
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delvist statslige energiselskab DONG Energy, var på sit højeste i slutningen af januar 2014. 

Der var stor uenighed i SF om, hvorvidt partiet skulle stemme for eller imod salget. 

Uenigheden om salget resulterede i et krisemøde for landsledelsen og 

folketingsmedlemmerne d. 29. januar 2014. Karsten Hønge, der på daværende tidspunkt var 

folketingsmedlem for SF, udtalte til TV2 News d. 28. januar: 

 

Vi havde en god debat på gruppemødet, som fortsætter i morgen. SF er 

udfordret grundlæggende på sin eksistens. De ting, vi diskuterer her, er en 

kæde af politiske beslutninger, hvor mange vælgere er blevet efterladt i tvivl 

om, hvad SF egentligt vil. (Avisen 2014)  

 

Karsten Hønges kommunikation griber fat i, hvad han kalder ”en kæde af politiske 

beslutninger, hvor mange vælgere er blevet efterladt i tvivl om, hvad SF egentligt vil” (Avisen 

2014). Det stemmer overens med vores analyse af destabiliserende sager for SF som parti. 

Når vælgerne er efterladt i tvivl om, hvad SF vil, skyldes det at partiet ikke har formået at få 

deres handlinger til at stemme overens med deres ytringer om, hvordan de ville handle, når 

de kom i regeringen. Kommunikation fra Karsten Hønge kan tolkes som om, at han ikke 

mener, at de forventninger vælgerne, altså befolkningen, rettelig kunne have til SFs 

handlinger, på grund af deres kommunikation herom, er blevet indfriet. Derfor er de i tvivl 

om SFs identitet. Eftersom det er befolkningens forventning til partier, der gør at de 

stemmer på dem, er dét, ikke at have en klar identitet, ødelæggende. Vi mener, det er derfor 

Karsten Hønge siger, at SF er udfordret på sin eksistens. Hvis folk ikke ved, eller har tillid 

til, hvad partiet de stemmer på, vil gøre fremadrettet, stemmer de højst sandsynligt ikke på 

dem til næste folketingsvalg. Får et parti ikke nok stemmer, kommer de ikke i folketinget og 

mister dermed deres indflydelse. Sker alt dette, fordi SF ikke klart kan konstruere en 

identitet, eksisterer SF som det så ud i 2014 ikke længere. Citatet fra Karsten Hønge 

understreger derudover også alvoren af situationen SF befandt sig i. 

 

Samme dag, d. 28. januar 2014, udtaler Karsten Hønge til TV2 Nyhederne ”Jeg hælder til, 

det bedste vil være, at vi træder ud af regeringen” (Christensen 2014) og ”Ikke kun med 

Dong. Men også med den række sager før, der hælder jeg til, at vi får mest ud af det som 

parti at træde ud af regeringen” (Christensen 2014). Karsten Hønge tilkendegiver altså, hvad 

hans holdning til SFs fremtid er. Han pointerer derudover, at hans holdning ikke kun er 
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baseret på Dong-sagen, men kommer fra en række af tidligere sager. Her argumenterer vi 

igen, at han henviser til blandt andet de destabiliserende sager, vi har listet i oversigten. På 

den måde stemmer hans reaktion på konfliktsituationen og salget af Dong Energy overens 

med teorien om, at en konflikt i et system resulterer i en strukturændring eller distraktion. 

Karsten Hønge foretrækker i slutningen af januar 2014 en strukturændring, nemlig at SF 

træder ud af regeringssamarbejdet med S og R. En sådan kommunikation om, at det er 

bedst, hvis ens parti ikke er i regering, er destabiliserende, fordi den er delegetimerende. 

Hvis et medlem af et regeringsparti ikke mener, partiet er i stand til at indgå effektivt i et 

regeringssamarbejde, er det svært at overbevise befolkningen om, at partiet er et legitimt 

regeringsparti. Karsten Hønges kommunikation til TV2 News og TV2 Nyheder er en 

indikation på, hvor alvorlig situationen er for SF, inden krisemødet for landsledelsen og 

folketingsmedlemmerne d. 29. januar 2014. 

 

Efter krisemødet skrev Trine Pertou Mach, der var folketingsmedlem for SF på daværende 

tidspunkt på sin Facebook-profil: 

 

Har her til aften sammen med gode kolleger tabt 'slaget' i SFs Landsledelse 

om, hvor vi skal stille os i DONG-sagen. Med et lille flertal besluttede 

Landsledelsen, at SF skal stemme for salget. Jeg er lodret uenig - både 

politisk, økonomisk og strategisk og jeg havde ønsket, vi satte foden ned. 

(Mach 2014)  

 

At Trine Pertou Mach vælger at beskrive resultatet af den interne afstemning som et tabt 

slag indikerer, hvor anspændt situationen i partiet er. Dét, at kun et lille flertal besluttede at 

stemme for salget, viser, at landsledelsen og folketingsmedlemmerne næsten har været 

ligeligt opdelt, hvorfor dissensen og konflikten kan tillægges mere betydning. Trine Pertou 

Machs kommunikation om, hvor uenig hun er, har derfor en destabiliserende effekt. Det er 

destabiliserende, fordi hun delegitimerer SFs og regeringens beslutning og kritiserer den 

både politisk, økonomisk og strategisk. Selv efter beslutningen er truffet for SF, fortsætter 

Trine Pertou Mach altså med at fastholde differencen mellem dem i partiet, der stemmer 

for, og dem der stemmer imod. Differencen bruges i kommunikation til at sammenligne de 

to fraktioner i SF. Her kan vi igen iagttage kommunikation som et eksempel på 

spejlmetaforen fra teoriafsnit 3.11, hvor Trine Pertou Mach ser sig selv og sine ”gode 
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kolleger” (Mach 2014) i spejlet, stå overfor den fraktion af partiet, der stemte for salget. At 

Trine Pertou Mach kommunikerer om hende og hendes gode kolleger kan ses som at hun 

gør sig til og fremstiller sig bedre, på vegne af det konsensus hun kommunikerer om. Trine 

Pertou Mach vælger at tage afstand fra flertallet af landsledelsen og 

folketingsmedlemmerne, i stedet for at stå ved og kommunikere om partiets beslutning og 

på den måde skabe konsensus. Det mener vi, bunder i den generelle konfliktsituation og især 

dens selvforstærkende negative effekt. Havde konfliktsituationen i SF ikke været så 

anspændt, havde det måske været muligt at kommunikere om konsensus, med tanke på 

kommunikationens stabiliserende effekt.  

 

SFs landsledelse og partiets folketingsmedlemmer kom altså frem til, at SFs 

folketingsmedlemmer skulle stemme for salget af statens aktier i DONG Energy til Goldman 

Sachs d. 30. januar i folketingssalen. På vej ind til afstemningen er Ole Sohn, der var 

folketingsmedlem og kulturordfører for SF på daværende tidspunkt, citeret af Information 

for at have sagt ”SF kan ikke agere som et ansvarligt parti. Det er noget af det mest pinlige 

og latterlige, jeg har oplevet” (Fancony 2014). I det citat delegitimerer Ole Sohn ikke bare 

SF som et regeringsparti, men også ”bare” som parti. Når befolkningen stemmer på 

politikere og partier til at repræsentere dem i folketinget, er ansvarlighed og tillid afgørende. 

En sådan kommunikation er derfor i høj grad destabiliserende, da et medlem af partiet 

beskriver partiet som uansvarligt og situationen partiet er i, som pinlig og latterlig. Den 

interne konflikt i SF er her på sit allerhøjeste og er altoverskyggende. I stedet for at forsøge 

at forklare, hvorfor de valg man træffer som parti og som regering er de bedste for 

befolkningen, som vi i teorien redegjorde for var den gængse måde at legitimere sig på, 

vælger Ole Sohn, som repræsentant for SF, at fortsætte konfliktkommunikationen. 

Konflikten er altså distraherende for partiet. Kort efter afstemningen i folketinget, hvor SF, 

sammen med de øvrige regeringspartier, Venstre, Konservative og Liberal Alliance stemte 

for, indkaldte SFs daværende partiformand Annette Vilhelmsen til pressekonference. 

 

På Annette Vilhelmsens pressekonference tilkendegav hun, at hun ikke vil fortsætte eller 

genopstille til partiets formandspost og at SF vil træde ud af regeringen. En af grundene til 

hendes afskedstagen til formandsposten forklarer hun, var hendes fejlslagne forsøg på at 

samle partiet ”Det har været et dramatisk døgn. Jeg må konstatere, at der var stor uenighed 

i landsledelsen og i folketingsgruppen. Jeg kunne ikke samle partiet” (Faurfelt 2014).  Dét 
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at Annette Vilhelmsen ikke kunne samle partiet, må nødvendigvis betyde, at hun mener, det 

var splittet. Konflikten nåede altså til et stadie, den ikke kunne komme tilbage fra, uden 

strukturændringer. Et skift på formandsposten og et forlist regeringssamarbejde blev 

konsekvensen af den længerevarende konflikt, der var i SF. Set i forhold til det politiske 

funktionssystem går SF altså fra at være en del af regeringen, til at være en del af 

oppositionen. SFs identitet er ikke længere delvist bundet op på samarbejdet med S og R 

efter SF forlader regeringen. SFs udmeldelse af regeringssamarbejdet har derudover også 

den effekt, at regeringen destabiliseres og bryder sammen, som vi har iagttaget den. 

Regeringens funktion skal dog opretholdes og både partier og regeringen er dynamiske, 

hvorfor en ny regering kan skabes. Selvom SF forlod regeringen, valgte de fortsat at støtte S 

og R som regering, så regeringen ikke fik et flertal imod sig og der måtte udskrives valg. 

Regeringens funktion opretholdes derfor og det er statsministerens opgave at udpege nye 

ministre til at erstatte de ministerposter SFs folketingsmedlemmer havde. Regeringens nye 

struktur, uden SF, skal forsøges stabiliseret, hvilket blandt andet gøres gennem 

ministerudnævnelser, som analyseret i vores analyse om stabilisering. 

 

7.5 Delkonklusion 
I denne destabiliseringsanalyse har vi analyseret to af SFs konfliktsager, der destabiliserede 

SF og derfor også SRSF-regeringen. Vi har gennem analysen vist, hvordan forskellige 

konfliktsager har sat den nye difference, “SF-i-regeringen” og “SF-ikke-i-regeringen” i 

partiet SF, der er affødt af kritik af partiets politiske formåen i regeringssamarbejdet. 

Utilfredsheden tiltog i takt med flere og flere konfliktsager, hvilket vi argumenterer skabte 

en generel konfliktsituation i partiet, der kun eskalerede den interne difference i partiet. 

Konflikten var i lang tid distraherende, indtil salget af DONG Energy resulterede i en 

strukturændring idet partiets formand gik af og partiet forlod organisationssystemet 

regeringen. Destabiliseringen skete ved at medlemmer af partiet begyndte at splitte partiet 

og dermed konstruerede flere identiteter for SF. Ved at lave grænsedragninger i partiet og 

dermed skabe dissens, hvor der burde være konsensus, distraherer man systemet, så det 

ikke har samme forudsætning for at stabilisere sig. En del af kritikken, internt i systemet, 

gik også på, at SF ikke burde være i regeringen, da de ikke var gode nok til at få gennemført 

den politik, de havde skabt forventninger om at de ville. En sådan kritik er delegitimerende, 

hvilket igen har en destabiliserende effekt. Vi konkluderer at den konfrontatoriske kritik af 
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SFs deltagelse i regeringen, fra SFs egne medlemmer, destabiliserede SF og derfor også 

SRSF-regeringen.  

8.0 Konklusion 
Vi har indledningsvist, i system˥omverden-analysen, fremanalyseret, hvordan SRSF-

regeringen gennem sin kommunikation iagttager sig selv ud fra tre forskellige 

grænsedragninger. Den første grænsedragning vi har analyseret, satte forskellen mellem 

regeringen som et samlet system og regeringens omverden. Uanset om regeringen 

udelukkende kommunikerede om organisationssystemet, eller også kommunikerede om 

midlertidige operative koblinger, var kommunikationen konsensusskabende for SRSF-

regeringen. Den anden grænsedragning vi har analyseret, var et re-entry, hvor der blev 

indsat en ny difference mellem regeringspartierne. Dermed kunne vi i kommunikationen 

iagttage, hvordan der i SRSF-regeringen blev iagttaget ud fra præmissen om et samlet 

system, men også ud fra forskellen med S, R og SF som individuelle regeringspartier i 

kontekst af regeringen. Den tredje grænsedragning var baseret på en temporal forskel 

mellem SRSF-regeringen og tidligere regeringer. Vi iagttog denne, når SRSF-regeringen 

sammenlignede sig selv med tidligere regeringer, og følgeligt konstruerede sig selv som en 

bedre og mere legitim regering. De empiriske eksempler, der udgjorde denne analyse, 

repræsenterede alle en generel tendens vi havde iagttaget, som er valideret i citatbankene i 

bilag 1. Denne delanalyse udgør fundamentet for både vores stabiliseringsanalyse og 

destabiliseringsanalyse. Dette er fordi, vi anså det som værende nødvendigt at identificere, 

hvordan systemet iagttog sig selv, da det var denne iagttagelse der var systemet, som vi ville 

analysere, hvordan blev stabiliseret og destabiliseret.  

 

Vi har efterfølgende, i stabiliseringsanalysen, fremanalyseret, hvordan regeringen gennem 

forskellige programmer stabiliserede sig som et samlet system. I arbejdet med analysen 

kategoriserede vi de programmer vi fandt frem til efter tre typologier vi selv definerede. Den 

første programtype vi definerede, kaldte vi for irritationsprogrammer, der i analysen 

dækker over samråd og spørgetimer. Disse programmer har til formål at stabilisere 

regeringen ved at styre irritation fra omverdenen til selvirritation på systemets egne vilkår. 

Den anden programtype vi definerede, kaldte vi for identitetsprogrammer, der i analysen 

dækker over taler og pressemeddelelser. Disse programmer har til formål at stabilisere 

regeringen ved at udfolde grænsedragningen mellem regeringen og omverden, hvilket 
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følgeligt konstruerede dens identitet. Dette kunne især iagttages, når regeringen 

kommunikerede om sine intentioner. Den tredje programtype vi definerede, kaldte vi for 

politiske programmer, der i analysen dækker over aftaledokumenter og 

ministerudnævnelser. Disse programmer har til formål at stabilisere regeringen gennem 

autopoietisk kommunikation om kollektivt bindende beslutninger. Disse beslutninger 

sætter rammen for befolkningens handlen. Stabiliseringsanalysen undersøgte, hvordan 

regeringen som et samlet system stabiliserede sig selv. Vi har slutteligt, i 

destabiliseringsanalysen, fremanalyseret, hvordan SFs interne konfliktsager destabiliserede 

SF som system, hvilket følgeligt også betød en destabilisering af regeringen. Vi har i SFs 

kommunikation i og om kriserne iagttaget en tydelig og negativt ladet difference mellem 

“SF-ikke-i-regering” og “SF-i-regeringen”. Denne dissens betyder altså, at der blev indført 

endnu en difference, der opdelte SF som regeringsparti, hvilket vi definerede og illustrerede 

som et dobbelt re-entry. De mange konfliktsager konkluderer vi førte til en generel 

konfliktsituation i SF, der eskalerede den interne difference. Den interne kritik, konflikt og 

dissens var til sidst så distraherende og ødelæggende, at det ledte til en strukturændring 

efter salget af DONG Energy. Det blev det sidste søm i ligkisten for SF som regeringsparti og 

dermed SRSF-regeringen.  

 

 

9.0 Diskussion 
Vi har i vores speciale analyseret, hvordan en regering bestående af flere partier har forsøgt 

at stabilisere sig som et samlet system, samt analyseret, hvordan det kan være det samlede 

system alligevel blev destabiliseret. Gennem vores udarbejdelse af specialet, har vi 

identificeret følgende tre problemstillinger, vi har vurderet som værende interessante for en 

diskussion. De tre er som følgende, 1) hvordan parti˥regerings-identiteterne kan eksistere 

samtidigt 2) fordele og ulemper ved at være flere eller færre partier i regeringen 3) fordele 

og ulemper ved at indgå i tværpolitisk samarbejde. Vi har ikke absolutte løsninger på disse 

problemstillinger, men vores analytiske arbejde og systemteoretiske forståelse, giver os 

alligevel mulighed for at diskutere dette på reflekterende vis. Vi er klar over, at de 

løsningsforslag vi præsenterer i diskussionen, selvfølgelig også ville medføre nye problemer. 

Eftersom diskussionen dog mere handler om en evaluering og viderebearbejdning af vores 
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empiriske analyse, end konkrete løsninger, vil vi dog ikke gå i dybden med disse nyskabte 

problemer.  

  

9.1 Parti˥regerings-identitet 
En af de primære grunde til regeringens destabilisering, har vi kunnet konkludere, skyldes, 

at SF ifølge deres egne medlemmer, ikke kunne opretholde deres egen identitet. Vi vil derfor 

diskutere, hvilke fordele og ulemper, der kunne være ved, at regeringspartierne hver især 

gjorde mere ud af at kommunikere ud fra partiernes synspunkt, i stedet for regeringens 

synspunkt. For at konkretisere diskussionen, vil den tage afsæt i et program vi allerede har 

været omkring i vores stabiliseringsanalyse. I irritationsprogrammet spørgetimens 

nuværende format, stiller statsministeren sig til rådighed til at besvare spørgsmål fra 

oppositionens partiformænd. Statsministeren svarer på spørgsmålene som repræsentant for 

regeringen. På den måde fungerer spørgetimen altså kun som talerør for regeringens 

kommunikation. Hvis man ville styrke regeringspartiernes identiteter, kunne alle tre af 

regeringspartiernes formænd stille sig til rådighed til at besvare spørgsmål fra 

oppositionspartiernes formænd. På den måde kunne partiformændene gøre det klart, 

hvornår de repræsenterer regeringen, og hvornår de repræsenterer deres respektive 

regeringsparti. 

 

En af fordelene ved at give regeringspartiformændene muligheden for at repræsentere deres 

respektive parti, er, at det bliver lettere at differentiere regeringspartierne. I det nuværende 

format fremstår regeringen som et samlet system, der er repræsenteret af statsministeren. 

Vi så i flere omgange i vores destabiliseringsanalyse, at repræsentanter fra ”SF-ikke-i-

regering”-fraktionen kritiserede ”SF-i-regering” for at lade regeringen diktere SFs politik. 

Det gjorde sig fx gældende i dette citat fra Aage Frandsens kronik, der blev bragt i Politiken 

d. 2. august 2012 ”Derfor er det en voldsom omvæltning, når udviklingen af SFs politik reelt 

sker i regeringen” (Nielsen 2012). Hvis SFs partiformand havde haft mulighed for at 

redegøre for SFs beslutningsgrundlag, ville beslutningen kunne forklares i en SF-kontekst. 

Dét at en partiformand også kan svare på spørgsmål ud fra partiets forståelse, gør altså 

irritationsprogrammet samråd til et program, som både regeringen og regeringspartierne 

kan benytte til at lade sig irritere og kommunikere om sig selv på. En øget eller klarere 

differentiering mellem regeringspartierne hjælper med at konstruere partiernes identitet, 
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der igen gør det nemmere for befolkningen at identificere sig med partierne. Vi 

argumenterer for at jo stærkere regeringspartierne står, desto stærkere må regeringen stå. 

Dette gør sig ikke kun gældende for irritationsprogrammet samråd. Generel kommunikation 

om regeringens handlinger sat i kontekst af regeringspartiernes egen forståelse, ville opnå 

den ønskede effekt. I forhold til system˥omverden-analysen, ville det altså medføre mere 

kommunikation om parti i regering, end kommunikation om en samlet regering. Havde SF 

haft færre konfliktsager og mere held med at opretholde deres identitet i 

regeringssamarbejdet, er det ikke sikkert at regeringssystemet var brudt sammen. Hertil 

spiller de øvrige regeringspartier selvfølgelig også en rolle, da det jo er et 

regeringssamarbejde. Man kunne argumentere, at S og R ikke skulle have presset SF ud i så 

mange situationer, hvor baglandet ikke var støttende. Dette vil vi komme mere ind på i vores 

perspektivering. Det er selvfølgelig ikke konsekvensfrit at lave sådan en ændring i 

irritationsprogrammet samråd, eller mere generelt at differentiere regeringens 

kommunikation. Ulempen er, at regeringen kan komme til at fremstå mere splittet, end hvis 

regeringen kommunikerer gennem én repræsentant som et samlet system. Såfremt 

regeringspartierne i højere grad kommunikerede ud fra deres partis forståelse og i mindre 

grad kommunikerede som repræsentanter for regeringen, ville partierne potentielt skabe 

splid mellem sig. For meget differentiering mellem regeringspartierne kunne give grobund 

for dissens og konflikt, hvilket vi i destabiliseringsanalysen påviste havde en 

destabiliserende effekt. I et scenarie som vores, hvor regeringen udgøres af tre partier, ville 

en for opdelt og differentieret kommunikation potentielt sætte tre forskellige forventninger 

til regeringen. På den måde bliver det svært at efterleve forventningerne fra befolkningen i 

regeringen. Ved tre forskellige forklaringer på regeringens handlinger, er der potentiale for 

forvirring og potentielt også delegitimering. Hvis partierne modsiger hinanden i en 

forklaring på, hvorfor deres kollektivt bindende beslutninger er i befolkningens interesse, 

vil kommunikationen have en delegitimerende effekt og dermed destabilisere 

organisationssystemet regeringen. Dét, at regeringsmedlemmer udtaler sig på vegne af 

regeringen først og fremmest, gør også kommunikationen klarere og mindsker risikoen for 

at befolkningen og oppositionen misforstår regeringens hensigter.  

 

Hvis regeringspartierne i en flerpartisregering gjorde mere ud af at kommunikere ud fra 

hver deres synspunkt og forståelse, ville de i højere grad differentiere sig og dermed 

konstruere særegne identiteter. Det ville dog ske på bekostning af klarhed om regeringens 
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hensigter og forhøjet risiko for destabilisering partierne imellem. Med baggrund i vores 

speciales analyser og denne diskussion, vil vi understrege vigtigheden af at forfølge den 

gyldne middelvej. Hvis muligt, anbefaler vi, at man i en flertalsregering, samordner sin 

kommunikation, så hvert regeringsparti får muligheden for at forklare kollektivt bindende 

beslutninger ud fra sit partis forståelse. På den måde kan hvert regeringsparti fremhæve de 

dele af den kollektivt bindende beslutning, de mener konstruerer den bedste identitet for 

dem. Samordningen er essentiel for at undgå misforståelser og uklarheder, der kunne give 

grobund for destabilisering. 

  

9.2 Flerparti˥enkeltpartis-regering 
Som netop diskuteret, er der udfordringer ved at være en flerpartisregering. Mangel på 

indflydelse og følelsen af mangel på en særegen identitet, argumenterer vi, er noget af 

forklaringen på regeringens sammenbrud. Vi synes derfor, det er interessant at diskutere 

hvilke fordele og ulemper, der er i at indgå i en mindretalsregering bestående af tre partier. 

I Danmark er vi vant til flerpartisregeringer og i endnu højere grad vant til 

mindretalsregeringer. Det hænger potentielt sammen med de mange alternativer, der er 

mulige at stemme på. Sammenligner man den politiske situation i Danmark med den i USA 

fx, så har vi langt flere partier, der modtager en signifikant del af stemmerne. I USA fordeler 

stemmerne sig mere eller mindre kun mellem to partier, nemlig Demokraterne og 

Republikanerne. Det er derfor svært for ét parti i Danmark at få et flertal alene. I nyere tid 

har vi derudover også set en tendens til at de dannede flertalsregeringer er 

mindretalsregeringer. Selvom to eller tre partier går sammen om at danne regering, har de 

sjældent et flertal. Det er dog, i Danmark, også kun nødvendigt, ikke at have et flertal imod 

sig. Regeringer ender derfor ofte i situationer, som den vi har iagttaget, hvor tre partier 

tilsammen udgør regeringen, uden at have et flertal. De har mulighed for at danne regering, 

fordi andre partier bruger deres mandater på at pege på den statsministerkandidat de 

kommende regeringspartier har valgt. 

 

Men hvilke fordele og ulemper er der for organisationssystemet regeringen, når den består 

af tre subsystemer, i vores tilfælde Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti? En fordel er, at mandatet regeringen er valgt på, er større. Regeringen 

repræsenterer altså en større del af befolkningen, når den består af tre partier i stedet for ét. 
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På den måde er det nemmere for regeringen at legitimere sig, da en større del af 

befolkningen føler sig repræsenteret til at starte med og derfor måske ikke er ligeså kritiske. 

En anden fordel ved at repræsentere en større del af befolkningen er, at når der skal træffes 

kollektivt bindende beslutninger, mangler der færre stemmer, for at opnå et flertal. Derfor 

skal der forhandles mindre udadtil, med andre partier. At der skal forhandles mindre 

udadtil, med andre partier, betyder jo selvfølgelig, at der så også skal forhandles indadtil, 

med de andre regeringspartier. Men fordi man udadtil kan fremstille sig som en samlet 

regering og at man kan koordinere sin kommunikation, kan man til en vis grad undgå, at 

udstille de kompromiser man nødvendigvis må indgå i regeringen. På den måde kan man 

styre kommunikationen, så regeringens samlede identitet bliver forstærket. 

 

I den ovenstående diskussion diskuterede vi fordele og ulemper ved at hvert regeringsparti 

gjorde mere for at opretholde og konstruere hver deres særegne identitet. En ulempe ved at 

fokusere på at konstruere regeringens samlede identitet er, at det er på bekostning af 

partiernes mulighed for at konstruere deres egen identitet. Derfor vil en trepartisregering i 

mindretal konsekvent stå med et dilemma om, hvorvidt de skal konstruere en fælles identitet 

eller hver deres. Havde regeringen kun bestået af et enkelt parti, ville kommunikation om 

regeringen også være kommunikation om partiet, hvorfor dilemmaet ikke ville eksistere. I 

en topartisregering ville man mere eller mindre stå i samme situation som 

trepartisregeringen, men der ville højst sandsynligt være færre kompromiser internt. Både 

enkeltpartisregeringer og topartisregeringer, såfremt de har færre mandater, har til gengæld 

brug for at indgå flere kompromiser med oppositionspartier for at træffe kollektivt bindende 

beslutninger. For befolkningen, vil vi argumentere, vil det virke bedre og mere legitimt, at 

give indsigelser til oppositionspartier frem for andre regeringspartier. Der er en forventning 

om, at samarbejde på tværs af de politiske blokke kræver indsigelser og hårde kompromiser. 

Sidder man derimod i en trepartisregering og ikke kan få gennemført sit partis politik, fordi 

de andre regeringspartier er imod, virker det derimod værre og inkompetent. Vi mener, at 

dette kan have haft indflydelse på, at SF fik en hård medfart i medierne og fra deres bagland.  

 

Befolkningens forventninger spiller også en stor rolle i forhold til antallet af partier i 

regeringen. Inden et folketingsvalg, redegør de forskellige partier for, hvad de vil arbejde for, 

hvis de skulle komme i regering. For hvert ekstra parti, der ender i regeringen, vil der altså 

være flere forventninger at indfri. Flere forventninger har risiko for at resultere i flere 
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skuffelser fra befolkningen, hvilket kan have en negativ effekt på næste folketingsvalg. En 

del af kritikken vi viste i oversigten i destabiliseringsanalysen, omhandlede SFs mærkesager, 

der ikke blev til noget. SF fik øjensynligt så lidt politik igennem, at selv SF-medlemmer 

begyndte at kritisere partiet, fordi de var skuffede over indsatsen. Partiernes mærkesager 

kan derfor ende med at være i konkurrence med hinanden, da det kræver opbakning fra 

oppositionen. Vælges det ene partis mærkesager konstant fra, som det kan argumenteres at 

det skete for SF, fremstår partiet svagt og egentlig uden indflydelse.  

 

9.3 Valg af aftalepartner 
Gennem vores analyser i specialet har vi haft fokus på, når regeringen vi har iagttaget, har 

indgået koblinger med oppositionspartier. Ifølge det politiske funktionssystem, har vi 

iagttaget alle Folketingets partier, der ikke indgår i regeringen, som oppositionspartier. Vi 

har dog også nævnt, at dansk politik er opdelt i blokke, nemlig rød blok og blå blok. Denne 

differentiering bruger partierne til at konstruere identitet for sig selv, da de kan tage afstand 

fra andre partier, oftest fra den modsatte blok. Historisk har en af de største forskelle på rød 

og blå blok fx været om deres tilgang til økonomi, hvor den røde blok har haft en mere 

socialistisk tilgang og den blå blok en mere liberal tilgang (Larsen 2015). I det danske 

repræsentative demokrati afspejler de folkevalgte politikere i Folketinget, hvordan den 

danske befolkning ønsker at politikker skal indgås. Man stemmer altså på den politiker eller 

det parti, man vil have til at repræsentere ens interesser. Befolkningen kan også benytte 

blok-differentieringen til vejledning, inden krydset skal sættes ved et folketingsvalg. I 

specialet har vi argumenteret, at midlertidige operationelle koblinger har en stabiliserende 

effekt, da de er autopoietisk kommunikation om et indgået fællesskab. Aftalerne, der ligger 

til grund for den midlertidige kobling, er også stabiliserende idet de udfører det politiske 

funktionssystems funktion, nemlig at træffe kollektivt bindende beslutninger. Som 

analyseret i analyseafsnit 6.4.1 om aftaledokumenter, indeholder disse også ofte 

kommunikation, der legitimerer det beslutningsdygtige organ, der traf beslutningen. Denne 

legitimerende kommunikation er som tidligere påvist også stabiliserende.  

 

Hvorfor så denne diskussion?  
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Regeringens medlemmer er valgt til at repræsentere den del af befolkningen, der har stemt 

på dem, på grund af forventninger til deres politik. Derfor vil vi diskutere effekten af, at de 

selv samme regeringsmedlemmer kobler sig til sin opposition og indgår aftaler med partier, 

de normalt konstruerer identitet ved at differentiere sig fra. Har man stemt på en politiker 

eller et parti, eksempelvis fra Socialdemokratiet, er det med en forventning om at den 

politiker og Socialdemokratiet, vil føre socialdemokratisk politik. Hvis regeringen, som S jo 

var en del af, indgår aftaler med partierne Venstre og Konservative, som vi så i analysedel 

5.1, kan man ikke forvente at de oppositionspartier vil gå med til rendyrket 

socialdemokratisk politik. Koblingen til opposition og aftaledokumentet, der afstedkom af 

det midlertidige samarbejde, er stabiliserende, men kan gå ind og bryde med 

forventningerne fra den del af befolkningen, der har stemt på S i dette eksempel. Selvom det 

måske er utopisk at forvente, at man i politik kan få love indført uden kompromiser, kan det 

stadig bryde med forventningerne fra befolkningen, der potentielt kunne miste tillid til 

partiet de har stemt på. Som forklaret i teoriafsnit 3.10 om kommunikation, optjenes tillid 

over tid, såfremt der er sammenhæng mellem forventninger og handlinger. Indgås der “for” 

mange kompromiser med oppositionspartier, befolkningen mener er for ideologisk langt fra 

partiet de har stemt på, kan de miste tilliden til partiet. Tillid optjenes over lang tid, men 

kan mistes på et øjeblik eller i forhold til en enkelt sag. Socialdemokratiet kan ikke med 

sikkerhed forudsige, hvordan befolkningen vil reagere på deres midlertidige koblinger. Det 

kan de ikke fordi både kommunikation og anknytningen er kontingent, hvorfor den følgeligt 

også må være dobbeltkontingent. Partierne kan altså aldrig med sikkerhed forvente, 

hvordan befolkningen og især den del af befolkningen der stemte på dem, vil reagere på 

deres politik, hvis de afviger fra deres valgløfter. 

 

Det kan derfor også diskuteres om regeringen, i vores tilfælde, burde afholde sig fra at indgå 

i midlertidige beslutningsdygtige organer med oppositionspartier fra den blå blok. Til det 

kan der argumenteres for og imod. Det har en stabiliserende effekt på organisationssystemet 

regeringen, men kan i værste tilfælde skabe mistillid hos vælgerne. Hvad der potentielt er 

afgørende for, hvordan befolkningen reagerer, er hvilket område den kollektivt bindende 

beslutning, der træffes, hører under, samt hvor differentieret aftaleparterne aftalen indgås 

med, er på det område. Derfor vil vi anbefale, at partier gør alt de kan, for at få deres 

kommunikerede mærkesager gennemført og så vidt som muligt, med partier fra deres egen 

blok. Det siger måske nok sig selv, men hvad vi yderligere vil argumentere, er vigtigt for 
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regeringspartierne, er, at de trækker en grænse for, hvad de kan gå med til som 

regeringsparti. Er man nødsaget til at indgå aftaler med oppositionen, for at få gennemført 

kollektivt bindende beslutninger, så indgå kompromiser, der ikke direkte bryder med 

regeringspartiernes identitet eller ligger for langt fra partiernes valgløfter. Netop fordi 

regeringssamarbejdet er tidsbegrænset, men partiet vil fortsætte, mener vi ikke, at det er dét 

værd, at give afkald på sin egen identitet, bare for at være med i regeringen. Det kan tage 

lang tid at genvinde befolkningens tillid, som vi har set det med SF, efter deres 

regeringsdeltagelse. Når grænsen er nået, mener vi derfor, at det er bedst for partiet at tage 

konsekvensen og trække sig fra regeringssamarbejdet. Det giver muligheden for at partiet 

kan begynde at opbygge den tabte identitet og begynde at vinde befolkningens tillid tilbage.  

 

10.0 Perspektivering 
Vi har gennem arbejdet med vores speciale fået blik for en række spændende analyser og 

diskussioner, der desværre ikke har fået plads i specialets analyser. Eftersom vi både har 

været underlagt en tidsbegrænsning og et forholdsvist snævert iagttagelsespunkt, har vi ikke 

kunnet gå så meget i dybden med alt det, vi kunne tænke os. Vi vil i denne perspektivering 

redegøre for tre analyser med tilhørende diskussioner, der alle har relevans for vores 

speciale, men som vi mener går ud over vores begrænsninger. Vi vil for hver potentiel 

analyse og diskussion forklare relevansen i forhold til vores speciale. Vi vil også redegøre og 

informere om visse aspekter, der ligger uden for vores iagttagelsespunkt, der er nødvendig 

viden, for forståelsen af analysen og diskussionen.  

 

10.1 Liberal Alliance 
Gennem vores specialeskrivning er vi blevet opmærksomme på, hvordan der er elementer 

af SFs rolle i regeringen, som kan minde om den situation Liberal Alliance har befundet sig 

i, i løbet af den seneste tid. Vi mener, at der er paralleller mellem den kritik Liberal Alliance 

har fået, for ikke at få gennemført deres valgløfter eller deres partis politik, og den kritik SF 

stod til måls for, da de var en del af regeringen. Men som situationen er nu, befinder Liberal 

Alliance sig stadig i regeringen, og der er ikke umiddelbart optakt til, at dette ændrer sig. 

Dette rejser et spørgsmål om, hvordan Liberal Alliance er bedre, om man vil, til at stabilisere 

sig som parti i regeringen, og hvordan den nuværende VLAK-regering er bedre til at 
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stabilisere sig selv som et organisationssystem, der også består af tre forskellige partier. 

Derfor kunne det være interessant i et videre arbejde, at pålægge VLAK-regeringen samme 

analyse som vi har udført i vores speciale for at undersøge, hvorvidt regeringen har gjort 

brug af nogle anderledes programtyper til at stabilisere sig selv. En problemstilling, der 

selvfølgelig ville rejse sig her er, hvordan VLAK-regeringens regeringsperiode endnu ikke er 

overstået, og potentielt set kan Liberal Alliance stadig nå at forlade regeringen. Det ville 

derfor ikke være muligt at sammenligne resultaterne fra sådan en analyse helt konkret med 

analyserne fra vores speciale. 

 

Dog ville undersøgelsen af, hvordan Liberal Alliance har reageret på kritikken fra sit bagland 

stadig være interessant, da vi ville kunne sammenligne den måde de har gjort det på op til 

nu, med den måde SF gjorde det, da de var i regeringen. Her ville en analyse fx kunne bestå 

af, hvordan Liberal Alliance kommunikerer om sig selv som parti. Denne iagttagelse ville 

være interessant at sammenligne med vores nuværende arbejde for at undersøge, hvorvidt 

der er elementer af SF og Liberal Alliances kommunikation om sig selv, der er ens eller 

forskellig.  

 

Vi ved yderligere, at Liberal Alliance har haft konfliktsager, bl.a. i forbindelse med at Anders 

Samuelsen, partiformand for Liberal Alliance, konsekvent lovede historisk store 

skattelettelser, hvor disse løfter aldrig blev indfriet. Skattelettelser har altid været en 

mærkesag for hans parti, og da Liberal Alliance indgik i regeringen, var det også med løfter 

om disse lettelser. Derfor var det om noget en konfliktsag, da regeringen efter nytåret 2017 

helt tog en skattereform af hylden, på trods af en Facebookopdatering fra Anders Samuelsen 

i november, hvor han lovede historisk store skattelettelser (Jørgenssen 2018). Dette er et 

eksempel på en sag, hvor dele af partier, der har direkte indflydelse på regeringen, ikke 

formår at opnå det, som dele af partier, der ikke har direkte indflydelse på regeringen ellers 

forventede af dem. Vi kan drage paralleller mellem dette eksempel og måden vi har belyst, 

at SF heller ikke formåede at opfylde de forventninger, der var til dem fra deres bagland. Der 

kan selvfølgelig argumenteres, at denne konfliktsag ikke er udslagsgivende nok for at 

nedbryde regeringssamarbejdet som DONG-salget var for SF. Hertil mener vi dog med afsæt 

i vores destabiliseringsanalyse, at konfliktsager som disse, har en destabiliserende effekt, 

hvilket vi har fået øje for, gennem vores systemteoretiske blik. Bare fordi Liberal Alliance 

altså ikke træder ud af regeringen, betyder det ikke, at systemet ikke er blevet destabiliseret. 
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Dette ville så kunne lede videre hen på en undersøgelse af, hvordan Liberal Alliance oven på 

konfliktsager som disse, er i stand til at stabilisere systemet igen, så VLAK-regeringen stadig 

står stærkt. Vi har en hypotese om, at det potentielt kan skyldes, hvordan Liberal Alliance 

ofte fritstiller deres folketingsmedlemmer til folketingsafstemningerne, og det derfor ikke er 

krævet, at de stemmer med regeringen. Det der endte med afslutningsvist at nedbryde SRSF-

regeringen som system, var, at SFs medlemmer af Folketinget blev tvunget til at stemme for 

salget af DONG, selvom der var ideologisk uenighed. Det skabte så stor dissens mellem SF 

som parti og SF som regeringsparti, at systemet ikke kunne holde til det, og SF måtte 

udtræde af regeringssamarbejdet. Det kunne derfor være interessant at undersøge nærmere, 

hvordan Liberal Alliances fritstilling potentielt stabiliserer organisationssystemet VLAK-

regeringen, men også, hvordan det potentielt destabiliserer det samme system. Et eksempel, 

der her kunne være interessant at analysere, kunne være maskeringsforbuddet, der blev 

fremsat til afstemning i folketinget i februar 2018. Maskeringsforbuddet var, givet vores 

terminologi, et politisk program fremsat af regeringen, der skal forhindre maskeringer i det 

offentlige rum. Det var altså en kollektivt bindende beslutning, der som følge ville have en 

indflydelse på befolkningens handlen (Brandt & Ingvorsen 2018). Her var ministrene fra 

Liberal Alliance forpligtet til at stemme for, men de resterende folketingsmedlemmer fra 

Liberal Alliance måtte stemme som de ønskede. En analyse af effekten af fritstillingen, 

kunne danne grundlag for en interessant diskussion om, hvilken holdning til 

folketingsafstemningerne, der bedst stabiliserer partierne samt regeringen som helhed. Et 

argument for, at det er stabiliserende er, at Liberal Alliance er opmærksomme på, at ikke 

alle deres medlemmer synes forslaget er en god idé, og derfor forhindrer de at ende som SF 

med DONG-salget. Derudover kunne det også potentielt analyseres som destabiliserende for 

VLAK-regeringen, da det kunne have ført til, at forslaget ikke blev stemt igennem. Dermed 

ville VLAK-regeringen blive delegitimerede, og vi antager, at det ville skade deres 

omdømme, hvis de ikke engang kunne få folketingsmedlemmerne fra deres egne partier med 

på forbuddet. 

 

Disse overvejelser viser, hvordan det arbejde vi på nuværende tidspunkt har udført, kunne 

bruges som udgangspunkt for videre analyse med et andet iagttagelsespunkt. Yderligere, 

hvordan specialet har gjort os i stand til at se dynamikker i samfundet, der kunne indeholde 

interessante problemstillinger. 
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10.2 S og Rs interesse i at give flere indrømmelser til SF 
I vores destabiliseringsanalyse analyserede vi os frem til, at intern konflikt i SF var skyld i 

regeringens destabilisering. Vi afdækkede derudover, at den interne konflikt til dels var 

baseret på uforløste forventninger fra SFs bagland til partiets indflydelse på regeringens 

politik. SF fik altså ikke gennemført nok af den politik, de havde kommunikeret om, de 

ønskede at få gennemført. I diskussionen kom vi derudover ind på, at indrømmelser til andre 

regeringspartier kan virke værre for baglandet og befolkningen end indrømmelser til 

oppositionspartier. Argumentet dér lød på, at indrømmelser til oppositionspartier er 

forventet, da man i udgangspunktet forventer en stor difference mellem regeringen og 

regeringens støttepartier og oppositionen. 

 

Med dette analytiske blik for destabiliseringsprocessen for SF, ville det være interessant 

først at analysere, hvordan S og R kommunikerede om SFs konflikt og regeringens 

destabilisering. Efterfølgende ville resultatet af analysen lægge fundamentet for en 

diskussion om, hvorvidt S og R kunne have haft interesse i at give flere indrømmelser til SF.  

 

For at få et ordentligt blik for S og Rs kommunikation om situationen med SF og 

struktureringen af den nye SR-regering, ville vi skulle iagttage kommunikation fra både 

SRSF-regeringen og efterfølgende SR-regeringen. I kommunikation fra S og R i SRSF-

regeringen ville vi kunne iagttage, om de kommunikerer om SFs situation i kontekst af deres 

egen situation som regeringspartier. I kommunikationen fra SR-regeringen ville vi kunne 

iagttage, om de refererer til ulemper ved kun at være to partier i regeringen, eller ved at 

skulle indgå kompromiser med flere oppositionspartier. Grundlæggende ville vi iagttage 

kommunikationen med blik for, om medlemmer af den ene eller anden regering italesætter 

struktureringen af regeringssystemet på en måde, der tilskriver positiv eller negativ mening 

om SFs beslutning om at forlade systemet. Denne analyse ville give en indsigt, der kunne 

danne grundlag for en diskussion om, hvorvidt regeringspartier i højere grad skal være 

opmærksomme på andre regeringspartiers situation i forhold til deres bagland og 

befolkningen. Analysen ville potentielt også give nok indblik i det analyserede til, at vi kunne 

komme med en diskussion af, hvorvidt det kan være i et regeringspartis interesse, ikke at få 

gennemført så meget af sin politik som muligt.  
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Hvis analysen viste, at S og R så det som negativt, at SF forlod regeringssamarbejdet, ville 

diskussionen om, hvorvidt S og R ville have haft interesse i at give flere indrømmelser til SF 

være meget aktuel. Såfremt analysen viste dette, kunne det diskuteres, hvorvidt S og R skulle 

have truffet flere kollektivt bindende beslutninger, der afspejlede de politiske løfter SF gav 

før valget, da det ville forbedre partiets opbakning fra baglandet og befolkningen. Denne 

analyse og efterfølgende diskussion ville potentielt kunne give indsigt i, om S og R som 

subsystemer kunne bringe sig i en mere favorabel position, hvis de havde trumfet færre 

kollektivt bindende beslutninger igennem, på bekostning af SF. Hvis flere indrømmelser til 

SF havde forhindret konflikten i partiet, var regeringssystemet måske ikke blevet 

destabiliseret, hvilket kunne være et bedre resultat end det aktuelle, for alle parter. 

 

Vi mener denne analyse og efterfølgende diskussion er interessant og relevant, da det 

omhandler et potentielt paradoks i de rammer dansk politik opererer inden for. Rammerne 

i dansk politik, hvor vi oftest ser flerpartisregeringer i mindretal, er afhængige af konstante 

forhandlinger og samarbejde på tværs af partier. Paradokset ligger i at man ved at give 

indrømmelser, hvilket vi så havde en negativ og endeligt destabiliserende effekt på SF i 

SRSF-regeringen, potentielt kan styrke og dermed stabilisere regeringssystemet. Sagt på en 

anden måde, ser vi den potentielle diskussion handle om, hvorvidt man ved at stille sig selv 

dårligere, kan hjælpe andre, der indgår i éns system, tilsvarende, hvilket stiller alle i systemet 

bedre i det lange løb. 

 

10.3 VK(O)-regeringen 
Inspirationen for denne perspektivering kommer fra den regering, der var lige inden SRSF-

regeringen. Dén regering bestod af partierne Venstre og Det Konservative Folkeparti og har 

kaldenavnet; VK-regeringen. Partierne V og K indgik altså dengang i et struktureret 

organisationssystem, der udgjorde regeringen, i perioden fra 2001 til 2011 (“Regeringen 

Lars Løkke Rasmussen I” n.d.). Som med den regering vi har iagttaget i vores speciale, var 

VK-regeringen en flerpartisregering i mindretal. I perioden fra 2001 til 2005 blev regeringen 

dog også omtalt som VKO-regeringen, der altså, af navn, inkluderede Dansk Folkeparti. 

Dansk Folkeparti var aldrig officielt en del af regeringen, men regeringens mandater lagt 

sammen med Dansk Folkepartis udgjorde 94 af de 179 mulige, hvilket effektivt gav dem et 
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flertal i perioden fra 2001 til 2005 (“Folketingsvalget” 2001). VK-regeringen behøvede 

derfor kun at forhandle kollektivt bindende beslutninger med ét parti. Det resulterede i, at 

O blev så tæt knyttet til V og K at koblingen imellem dem, nærmest fik en strukturel form, i 

stedet for en midlertidig operativ form. I vores system˥omverden-analyse redegjorde vi for, 

hvordan forskellige systemer kan indgå i koblinger med forskellige strukturer. Det 

kontinuerlige samarbejde affødte kaldenavnet VKO-regeringen, selvom O ikke havde nogle 

ministerposter eller stod på mål for regeringens politik. 

 

Relevansen af VK-regeringens samarbejde med O i forhold til vores speciale, ville være en 

analyse af V, K og Os kommunikation om deres mere eller mindre strukturerede samarbejde. 

En analyse af, hvordan VK-regeringen konstruerede deres identitet gennem forskellige 

programmer, og af, hvordan O konstruerede identitet gennem kommunikation, ville lægge 

fundamentet for en diskussion om, hvorvidt det havde været mere fordelagtigt for SF at være 

løsere koblet til regeringen end de var. SFs regeringsdeltagelse fra 2011 til 2014 var deres 

første nogensinde. Partiet havde altså ingen erfaring med at indgå i et regeringssamarbejde, 

hvilket potentielt kan have været afgørende for det destabiliserende udfald. O har endnu 

aldrig officielt indgået i en regering, men har opnået meget erfaring med at forhandle med 

diverse regeringer. Man kunne argumentere for at de, gennem deres mange forhandlinger, 

har opnået en erfaring, der forbedrer muligheden for succes, hvis de engang vil gå i regering. 

SF kunne måske have haft godt af at opnå mere regeringserfaring uden nødvendigvis officielt 

at indgå i regeringen. En væsentlig forskel på VK og O-samarbejdet og det potentielle SR og 

SF-samarbejde er, at VKO tilsammen havde et flertal og SRSF tilsammen ikke havde et 

flertal. SRSF-samarbejdet ville derfor konsekvent være afhængigt af andre partier, som de 

reelt var som vores iagttagelsespunkt. 

 

Vi mener denne analyse og efterfølgende diskussion er interessant og relevant, da det vil give 

et indblik i, hvilke muligheder partier, der ønsker at samarbejde med en regering, har. I 

diskussionen ville vi på et mere oplyst grundlag kunne snakke om fordele og ulemper ved at 

være strukturelt koblet som officielt regeringsparti kontra den lidt løsere kobling, vi så 

Dansk Folkeparti have. I vores iagttagede regering så vi, hvordan et mindre regeringsparti 

fik en hård medfart, fordi de indgik i et regeringssamarbejde, deres bagland og befolkningen 

ikke synes var tilfredsstillende. Dét gør det relevant at undersøge alternativer, samt hvilken 

betydning disse alternativer potentielt ville kunne have på både partiet og regeringen. 
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12.0 Bilag 
Bilag 1 

 

Citatbank 1 

Analysedel 5.1: Differencen mellem regeringen˥omverden 

Denne difference har vi iagttaget, når der i kommunikationen blev fokuseret på regeringen 

som samlet enhed. I det nedenstående er der en oversigt over 15 yderligere empiriske 

eksempler på dette. Der vil ikke være en nærgående analyse af eksemplerne, men den 

generelle tendens de skal repræsentere er, når SRSF-regeringen som system kommunikerer 

om regeringen som ét organisationssystem. 

 

1. Citat fra Kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen: “Nu har vi i 

regeringen arbejdet os hen mod begrebet ægtefæller. Og biskopperne har sagt, at 

de gerne vil arbejde sammen med os. De vil finde et ritual, hvor ægtefælle indgår.” 

Kilde: https://www.dr.dk/ligetil/indland/regeringen-tillader-homo-aegteskab-i-

kirken 

2. Citat fra børne- og undervisningsminister Christine Antorini: ”Den nye 

regerings tilgang er en anden. Vi har vi simpelthen holdt fast i pengene, så 

skolerne ved, at de får 3 millioner kroner per skole.” 

Kilde: https://politiken.dk/indland/art5405989/42-millioner-p%C3%A5-vej-til-

skoler-med-mange-tosprogede-elever 

3. Citat fra Justitsminister Karen Hækkerup: ”Det er afgørende for regeringen 

at sikre, at de danske domstole fortsat kan fungere effektivt til gavn for borgere og 

virksomheder, så retstvister kan afklares hurtigt.” 

Kilde: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-

presse/pressemeddelelser/2013/bedre-behandling-af-civile-sager-ved-domstolene 

4. Citat fra Justitsminister Karen Hækkerup: ”Derfor har jeg og vi i regeringen 

arbejdet på store reformer, der har samme overskrift, nemlig lige muligheder” 

Kilde: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/gr%C3%A5dkvalt-karen-

h%C3%A6kkerup-siger-farvel-til-hjertebarnet 
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5. Citat fra Transportminister Pia Olsen Dyhr: ” Regeringen går op i, at vi 

leverer bedre og hurtigere tog. Og en del af det er, at vi leverer en timemodel.” 

Kilde: https://www.fyens.dk/erhverv/Olsen-Dyhr-giver-intet-klart-svar-om-

usikker-timemodel/artikel/2437635 

6. Citat fra klima-energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard: ”Med 

klimaplanen har vi sikret de overordnede rammer for, hvordan vi bredt i 

regeringen arbejder med klima.” 

Kilde: http://www.denoffentlige.dk/transportminister-pia-olsen-dyhr-baner-

vejen-gr%C3%B8n-transport 

7. Citat fra Trine Bramsen: ”Regeringen har trukket udlændingepolitikken ind på 

midten af dansk politik og vil kæmpe for, at den bliver der.” 

Kilde: https://www.information.dk/debat/2013/07/venstres-ulogiske-

udlaendingepolitik 

8. Citat fra Henrik Sass Larsen ” Vi står i 2012 i spidsen for en regering, der skal 

indhente det forsømte årti, rydde op efter en af historiens største nedture og 

samtidig sætte kursen mod det langsigtede og holdbare. 

Kilde: https://politiken.dk/debat/kroniken/art5467538/Socialdemokraterne-er-

bedst-for-Danmark 

9. Citat fra Benny Engelbrecht” Det er regeringens ansvar at sikre, at 

virksomheder let kan vende hjem.” 

Kilde: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/65471/artikel.html 

10. Citat fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen: ” For regeringen er det 

vigtigt, at vi finder en særlig løsning” 

Kilde:http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2013/02/Regeringen%2

0vil%20afskaffe%20varighedsbegraensningen%20paa%20sygedagpenge.aspx 

11. Citat fra Lone Loklindt: ”Regeringens kommende ressourcestrategi handler 

om, at udnytte vores ressourcer bedre end, vi gør i dag, først med fokus på mere 

genanvendelse men også på at forebygge affald.” 

Kilde: https://loneloklindt.dk/?m=201304 

12. Citat fra Magnus Heunicke: ” Når danske atleter har kvalificeret sig til vigtige 

sportsbegivenheder, skal vi som udgangspunkt ikke bruge det som et politisk 

redskab. Så skal vi bakke op som dansk regering” 
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Kilde: https://politiken.dk/indland/politik/art5386255/Lykketoft-Sport-og-

politik-blandes-sammen-hver-dag 

13. Citat fra Flemming Møller Mortensen: ”Flere af forslagene ligger i direkte 

forlængelse af det arbejde, som regeringen allerede har sat i gang.” 

Kilde: https://politiken.dk/indland/art5405989/42-millioner-p%C3%A5-vej-til-

skoler-med-mange-tosprogede-elever 

14. Citat fra kulturminister Marianne Jelved: ”Det er, fordi regeringen gør det 

rigtige” 

Kilde: 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5446626/%C3%98konomiseringen-af-

samfundet-er-g%C3%A5et-over-gevind 

15. Citat fra Statsminister Helle Thorning-Schmidt: ” Da regeringen trådte til 

for to år siden, stillede vi os den opgave at komme gennem krisen med et solidarisk 

Danmark i behold” 

Kilde: http://www.stm.dk/_p_13927.html 
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Citatbank 2 

Analysedel 5.2: Differencen mellem regeringspartierne på indersiden af differencen 

regering˥omverden 
Denne difference har vi iagttaget, når der i kommunikationen blev foretaget yderligere 

systemdifferencer af regeringen som system. I det nedenstående er der en oversigt over 15 

yderligere empiriske eksempler på dette. Der vil ikke være en nærgående analyse af 

eksemplerne, men den generelle tendens de skal repræsentere er, når SRSF-regeringen som 

system gennem et re-entry kommunikerer om de individuelle partier, men stadig i kontekst 

af regeringen. 

1. Citat fra Pia Olsen Dyhr: ”Vi står klart styrket efter rokaden. Vi får 

socialministeriet, hvor Annette Vilhelmsen kan vise, hvad det vil sige at være SF'er, 

og jeg får muligheden for at vise noget mere grøn SF-politik” 

Kilde: https://politiken.dk/indland/politik/art5461489/Olsen-Dyhr-SF-

st%C3%A5r-klart-styrket-efter-rokade 

2. Citat fra Jeppe Mikkelsen: ”Og hvis der kommer noget overraskende frem, så 

vil jeg drøfte det overraskende med de øvrige regeringspartier” 

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/politik/de-radikale-vil-diskutere-fri-hash 

3. Citat fra Karina Lorentzen Dehnhardt: ”Det er lidt et overkill fra 

Socialdemokraternes side, og det er også lidt populistisk, når man på den måde 

går ud og sparker til en enkelt befolkningsgruppe” 

Kilde: https://politiken.dk/indland/politik/art5455019/Uenighed-i-

regeringspartierne-H%C3%A5rdt-S-angreb-p%C3%A5-romaer-kaldes-

%C2%BBren-signalpolitik%C2%AB 

4. Citat fra Özlem Cekic: ”Vi kommer selvfølgelig til at bakke 100 procent op om 

de kompromiser, vi som regeringsparti kommer til at indgå” 

Kilde: https://jyllands-posten.dk/politik/article4882485.ece 

5. Citat fra Maja Panduro: ”For eksempel startede vi vores tid i regeringen med at 

afskaffe de særlige fattigdomsskabende ydelser og lave om på det meget lave loft 

for tabt arbejdsfortjeneste, du kan få, hvis du skal gå hjemme og passe dit 

handicappede eller syge barn.” 

Kilde: https://www.altinget.dk/artikel/8-december-maja-panduro 
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6. Citat fra Jonas Dahl: ”Når man diskuterer i forhold til at være en del af en 

treparti-regering i Danmark, så er det afgørende, at den her regering er kommet 

til næsten på krisens højdepunkt og har været nødsaget til at foretage nogle 

vanskelige manøvrer for at sikre tilliden til dansk økonomi. Det har betydet, at SF 

har fået nogle slag, og det er der ingen af os, der synes har været sjovt, men vi har 

lavet en nødvendig omstilling af dansk økonomi” 

Kilde: https://politiken.dk/udland/art5498384/Ingen-vil-sammenlignes-med-

tyske-tabere 

7. Citat fra Annette Vilhelmsen: ”Da jeg blev valgt som formand, var min 

ambition at få stabiliseret SF. Det mener jeg er sket langt hen ad vejen. Der har 

været usikkerhed, det har været en stor mundfuld at komme i regering, men nu er 

der gået to år. Min opfattelse er, at nu er vi landet” 

Kilde: https://www.ugebreveta4.dk/sf-formand-tror-ikke-paa-

konkurrencestaten_14030.aspx 

8. Citat fra Jonas Dahl: ”Jeg vil gerne slå fast, at SF er fuldstændig på linje med 

resten af regeringen. Vi har ingen ideologiske vanskeligheder med en regulering af 

den finansielle sektor, og vi mener, at EU skal arbejde på en global skat på 

finansielle transaktioner” 

Kilde: https://politiken.dk/indland/politik/art5044326/Regeringen-presses-fra-

alle-sider-om-Tobinskat 

9. Citat fra Margrethe Vestager: ”Han har bragt SF i regering, hvor SF tager et 

ansvar af historiske dimensioner, fordi Danmark er i en vanskelig position.” 

Kilde: https://www.fyens.dk/erhverv/Vestager-om-Soevndal-exit-Arbejdet-

fortsaetter/artikel/2151846 

10. Citat fra Jesper Petersen: ”Det er naturligt i disse år, at arbejdsløshed og det at 

skabe job er i centrum, og at det også er det, vi som regeringsparti har stor 

opmærksomhed på” 

Kilde: https://www.b.dk/nationalt/danskerne-vaelger-parti-efter-vaerdierne 

11. Citat fra Margrethe Vestager: ”Der er mange grunde til at være radikal. Og 

der er mange grunde til at være stolt af at være radikal. Sådan er det jo! Da vi 

holdt landsmøde sidste år, var der fem dage til valget. Dengang var vi ni 

medlemmer af Folketinget. I dag er vi 17. Dengang sad vi i opposition på tiende år. 
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I dag sidder vi i regering.” 

Kilde: https://www.altinget.dk/artikel/8-december-maja-panduro 

12. Citat fra Sofie Carsten Nielsen: ”Vi repræsenterer forskellige politiske 

holdninger, fordi vi kommer fra forskellige politiske partier, men vores partier 

sidder til gengæld i regering sammen.” 

Kilde: https://politiken.dk/debat/art5405641/Du-g%C3%A5r-oppositionens-

%C3%A6rinde-Gry-M%C3%B6ger 

13. Citat fra Villy Søvndal: ”Her har SF skullet lære noget i forhold til andre 

partier. Og det er særlig krævende at være regeringsparti i en periode, hvor vi 

skal håndtere den største krise siden 30erne.” 

Kilde: https://www.altinget.dk/artikel/8-december-maja-panduro 

14. Citat fra Morten Østergaard: ”Nu er vi med i forligskredsen som 

regeringsparti og vedstår os arv og gæld. Vi er meget tilfredse med, at vi nu er i 

den proces, hvor medbestemmelsen er ved at blive sikret gennem 

vedtægtsændringer, og at vi så efterfølgende får lejlighed til at evaluere 

universitetsloven generelt for at se, hvordan det virker i praksis.” 

Kilde: https://www.information.dk/indland/2012/02/morten-oestergaard-maa-

se-universiteterne-forstaaet-signalet?lst_cntrb 

15. Citat fra Zenia Stampe: ”Vores holdning har ikke ændret sig siden. Da vi indgik 

i regering, fortsatte embedsmændene det her projekt, men vores principielle 

holdning og bekymring er den samme.” 

Kilde: https://www.fyens.dk/indland/Radikale-og-SF-tvivler-paa 

boernehjemsendelser/artikel/2150416 
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Citatbank 3 

Analysedel 5.3: Differencen mellem regering˥tidligere regeringer 
Denne difference har vi iagttaget, når der i kommunikationen blev foretaget en difference 

mellem regering˥tidligere regeringer. I det nedenstående er der en oversigt over 15 

yderligere empiriske eksempler på dette. Der vil ikke være en nærgående analyse af 

eksemplerne, men den generelle tendens de skal repræsentere er, når SRSF-regeringen som 

system kommunikerede om dem selv modsat tidligere regeringer, uafhængigt af de tidligere 

regeringers ideologiske standpunkter.  

1. Citat fra Magnus Heunicke: ”Arbejdspladser er det vigtigste for os, og vi skal 

nu efter to års regeringsførelse til at udnytte situationen efter at have betalt de 

regninger, der lå til os fra Lars Løkke.” 

Kilde: https://www.kristeligt-dagblad.dk/politik/folketingets-partier-her-er-

vores-vigtigste-m%C3%A5l-det-kommende-%C3%A5r 

2. Citat fra Marianne Jelved: ”Men den regering, der sidder nu, laver også de 

reformer, som burde have været lavet i nullerne, hvor Fogh lavede 

strukturreformer, som ikke i første omgang berører borgerne, og som der derfor 

ikke bliver lagt mærke til” 

Kilde: 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5446626/%C3%98konomiseringen-af-

samfundet-er-g%C3%A5et-over-gevind 

3. Citat fra Zenia Stampe: ”Derfor er det også den samlede forligskreds fra Dansk 

Folkeparti til SF, der efter sommerferien skal tage stilling til de besparelser på 

forsvaret, som både den nye og gamle regering var enige om” 

Kilde: https://www.b.dk/kronikker/fremtidens-forsvar-er-mindre-og-maalrettet 

4. Citat fra Helle Thorning-Schmidt: ”Det hold vi har sat er tungt på kvalitet, 

ministrene ved noget om det, de skal i gang med. Vi er nået op på næsten 40 

procent kvinder, og det må vi leve med. Til gengæld har vi fået en 

ligestillingsminister, det har vi ikke haft i den tidligere regering” 

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/politik/valg/valg2011/her-er-regeringen-helle-

thorning-schmidt 

5. Citat fra Ida Auken: ”Jeg kører i en ministerbil, som Troels Lund Poulsen har 

købt under den tidligere regering. Den kan ikke udskiftes endnu efter 
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Finansministeriets regler” 

Kilde: https://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/15841978 

6. Citat fra Mette Frederiksen: ”Det står klart her ved udgangen af 2013, at den 

tidligere regering valgte en helt forkert indfasning af dagpengereformen. Det er jo 

det, man ser, når så mange mennesker har mistet deres dagpengeret og ikke er 

kommet i arbejde” 

Kilde: https://politiken.dk/indland/politik/art5548767/Minister-undsiger-

dagpengereform 

7. Citat fra Morten Østergaard: ”Jeg er glad for, at vi nu sætter gang i en proces 

for at få genindført en prøveform, som har været efterspurgt på uddannelserne, 

siden den tidligere regering besluttede at fjerne den i 2005” 

Kilde: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2011/regeringen-indforer-

gruppeprover-og-udvikler-nye-proveformer 

8. Citat fra Morten Østergaard: ”Der er rigtig gode argumenter for at afskaffe 

den fedtafgift, som VK-regeringen indførte som led i dens Forårspakke, og som 

trådte i kraft 1. oktober sidste år.” 

Kilde: https://ufm.dk/ministeriet/ministeren/taler/arkiv/tidligere-minister-

morten-ostergaards-taler/2012/sukker-fedt-og-fodevareerhvervet 

9. Citat fra Dan Jørgensen: ” For Danmark er stadig i en stor krise. Meget af 

krisen kommer udefra. Men vi må også være ærlige over for os selv og se i øjnene, 

at under de sidste ti års højreorienteret styre har ikke kun VK-regeringen, men 

også mange helt almindelige danskere levet over evne. En opgørelse lavet af OECD 

i 2010 viser konsekvensen af udviklingen. Danskerne var verdens mest forgældede 

folkefærd. Det er ikke en rekord, vi skal gentage. Derfor er det vigtigt, at 

Danmarks nye regering sætter økonomisk ansvarlighed på dagsordenen.” 

Kilde: http://raeson.dk/2012/dan-j%C3%B8rgensen-svarer-goul-andersen-

regeringen-har-ikke-varslet-opg%C3%B8r-med-velf%C3%A6rdssstaten/ 

10. Citat fra Morten Bødskov: ”Det er eksempelvis Søren Pind (V) og Birthe Rønn 

Hornbech (V), som har administreret udlændingereglerne under den tidligere 

regering. Denne her regering har sammen med Enhedslisten lige 

nøjagtig ændret vilkårene for børn og deres muligheder for at blive 

familiesammenført med familier i Danmark.” 
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Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/politik/morten-boedskov-afviser-kritik-af-im-

lov 

11. Citat fra Pernille Vigsø Bagge: ”Det er sådan med den frivillighed, at under 

Schlüterregeringen i 1985 blev der vedtaget en lov i Folketinget om, at offentlige 

råd, nævn og udvalg skulle have udpeget både mænd og kvinder. Den lovgivning 

blev skærpet, da Venstre havde ligestillingsministerposten under fru Karen 

Jespersen for nogle få år siden.” 

Kilde: http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l2/beh1-7/forhandling.htm 

12. Citat fra Manu Sareen: ”Fru Lykke Friis var jo ude at sige, at det her næsten er 

en videreførelse af den tidligere regerings tanker. Og så hører vi, at, nej, man har 

ikke set noget som helst. Men virkeligheden er jo, vil jeg sige til ordføreren, at den 

tidligere minister, hr. Ole Sohn, og jeg jo netop fremlagde det her den 3. maj. 

Forslaget kom jo netop i høring inden sommerferien, og alligevel kan man ikke 

finde ud af, hvilket ben man skal stå på.” 

Kilde: http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l2/beh1-7/forhandling.htm 

13. Citat fra Thor Möger Pedersen: ”Tak, formand. Jeg vil gerne starte med at slå 

fast, at regeringen afviser det fremsatte beslutningsforslag. Baggrunden for 

udligningsskatten, som den tidligere regering har indført som led i forårspakke 

2.0, er, at indskud på pensionsordninger med løbende og ratevise udbetalinger 

fuldt ud kan fradrages i den personlige indkomst.” 

Kilde: http://www.ft.dk/samling/20111/beslutningsforslag/B59/BEH1-

79/forhandling.htm 

14. Citat fra Thomas Jensen: ”På den måde gav Dansk Folkeparti og VK-

regeringen en skattelettelse til de absolut mest velstillede pensionister i samfundet, 

og Socialdemokraterne lagde ved behandlingen af lovforslaget ikke skjul på, at vi 

fandt det langt mere retfærdigt, at pengene skulle gå til de pensionister, som har 

mindst til rådighed. Men det ville Dansk Folkeparti og VK-regeringen desværre 

ikke være med til.” 

Kilde: http://www.ft.dk/samling/20111/beslutningsforslag/B59/BEH1-

79/forhandling.htm 

15. Citat fra Mette Gjerskov: ”Det er et udtryk for, at vi synes, den her sag er meget 

vigtig. Og så har vi en udenrigsminister (Villy Søvndal, red.), der personligt er 

meget engageret i sagen. Den tidligere regering har ikke handlet stor pondus i 
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sagen, fordi de skulle hente opbakning hos Dansk Folkeparti, der er meget Israel-

venligt.” 

Kilde: https://www.altinget.dk/udvikling/artikel/regeringen-har-fordoblet-

stoetten-til-palaestina 
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Citatbank 4 

Analysedel 6.1: Irritationsprogrammer 
Deres overordnede funktion er at styre irritation til selvirritation. I det nedenstående er der 

en oversigt over 20 yderligere empiriske eksempler på dette, fordelt på de to forskellige 

programmer. Der vil ikke være en nærgående analyse af eksemplerne, men den generelle 

tendens de skal repræsentere er, når SRSF-regeringen som system tillader irritation at 

komme ind på deres markerede side for, at de kan knytte kommunikation til og bearbejde 

selv samme irritation.  

Samråd 

1. Omhandlende: Vindmøllestøj 

Spørgsmål fra Hans Chr. Schmidt (V): Om lavfrekvens støj bliver et problem 

for naboerne til kæmpevindmøllerne  

Svar fra miljøminister Ida Auken: Jeg går egentlig ikke ud fra at det her 

samråd handler om at være for eller imod vindmøller. Vi skal have mere 

vindenergi i Danmark. Det har et bredt flertal i Folketinget inklusive spørgerens 

parti Venstre (…) Det er klart at vindmøller kan høres, og det er også klart at 

vindmøller er placeret hvor menneskeskabt støj i forvejen er begrænset. Jeg 

anerkender at naboer til vindmøller kan opleve dem som generende. 

Kilde: http://www.ft.dk/udvalg/tidligere-

udvalg/MIU/kalender/15400/samraad.htm 

Minutmarkering: Fra ca. 00.02.30-00.03.13 

2. Omhandlende: Parallelsamfund og boligforeningen Egedalsvænge 

Spørgsmål fra Louise Schack Elholm (V): Udvalget har bl.a. spurgt 

ministrene, om der er øget risiko for, at der opstår parallelsamfund, hvis der er en 

stor andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk i en boligforening, og 

om de mener, at der er tale om parallelsamfund i Egedalsvænge i Fredensborg 

kommune, hvor et muslimsk flertal i afdelingsbestyrelsen har besluttet, at der ikke 

skal opsættes et juletræ i boligforeningen 

Svar fra minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen: Jeg vil 

starte på svaret nu, og det er sådan set dybt forkasteligt, hvis nogle prøver på at 

skræmme eller true andre til at ændre deres holdninger. Det er meget ubehageligt 

synes jeg, at den tidligere afdelingsformand føler sig nødsaget til at flytte på 
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grund af sagen om juletræet. Jeg synes dog ikke på den baggrund, at vi kan 

konkludere at der er parallelsamfund I egedalsvænge.   

Kilde: http://www.ft.dk/udvalg/tidligere-

udvalg/BYB/kalender/15816/samraad.htm 

Minutmarkering: Fra ca. 00.03.00-00.03.41 

3. Omhandlende: Energipriser 

Spørgsmål fra Villum Christensen (LA): Udvalget har bedt ministeren 

forholde sig til Dansk Energis beregninger, der viser, at den samlede ekstraregning 

til danske el-forbrugere og dansk erhvervsliv vil løbe op i 10,4 mia. kr. i 2020. 

Svar fra klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard: Lad mig 

starte med bare at slå fast helt klart, at den ekstraregning på 10,4 mia til de 

danske el-forbrugere, det er ikke et tal som jeg kan genkende eller som vores 

eksperter kan genkende.  

Kilde: http://www.ft.dk/udvalg/tidligere-

udvalg/KEB/kalender/15946/samraad.htm 

Minutmarkering: Fra ca. 00.04.00-00.04.20 

4. Omhandlende: Regeringens klimaplan 

Spørgsmål fra Lars Christian Lilleholt (V): Forklare, hvordan 

gennemførelsen af forslagene til reduktion af Danmarks CO2-udledning skal 

finansieres, når regeringen har tilkendegivet, at klimaplanen ikke vil komme til at 

svække dansk erhvervslivs konkurrenceevne eller koste danske arbejdspladser. 

Svar fra skatteminister Holger K. Nielsen: Vi er jo enige om, at der ikke skal 

pålægges generelle skatter og afgiftsstigninger på erhvervslivet. (…) Der er en 

klimamæssig udfordring som vi skal være opmærksomme på, der er en række 

redskaber der er lagt frem i et bruttokatalog og dem ser vi på, men vi har ikke 

taget stilling til endnu, hvilke vi eventuel skal gennemføre.  

Kilde: http://www.ft.dk/udvalg/tidligere-

udvalg/KEB/kalender/15368/samraad.htm 

Minutmarkering: Fra ca. 01.12.30-01.14.53 

5. Omhandlende: Kartoffelproducenterne i Danmark 

Spørgsmål fra Esben Lunde Larsen (V): Redegørelse for 

kartoffelproducenternes vilkår i Danmark bl.a. set i lyset af de øgede omkostninger i 

forbindelse med anvendelse af sprøjtegifte, samt de danske kartoffelavleres vilkår 
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sammenlignet med kartoffelavleres vilkår i andre EU- lande. 

Svar fra fødevareminister Mette Gjerskov: ”Det siger sig selv, at med 

afgrøder som kartofler, hvor der i gennemsnit sprøjtes 12 gange på en sæson, der 

vil en afgiftsændring slå mærkbart igennem”  

Kilde: http://www.ft.dk/udvalg/tidligere-

udvalg/FLF/kalender/16296/samraad.htm 

Minutmarkering: Fra ca. 00.06.00-00.06.15 

6. Omhandlende: Om indgrebet i lærerkonflikten 

Spørgsmål fra Alex Ahrendtsen (DF): Beskæftigelsesudvalget har bl.a. bedt 

ministrene redegøre for, hvordan regeringen planlagde lovindgrebet i forbindelse 

med lockouten af lærerne, og hvorfor man på samråd i forbindelse med 1. 

behandling af lovindgrebet afviste, at der forelå en drejebog for hele forløbet. 

Svar fra finansminister Bjarne Corydon: ”Jeg mener ikke at vi som ministre 

har noget nyt at tilføje i forhold til det vi har sagt utroligt mange gange om 

forløbet og om sagens substans” 

Kilde: http://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/BEU/kalender/15411/samraad.htm 

Minutmarkering: Fra ca. 00.17.55-00.18.15 

7. Omhandlende: Dagpengesystemet 

Spørgsmål fra Ulla Tørnæs (V): Beskæftigelsesudvalget har bedt 

beskæftigelsesministeren bekræfte, at det var vurderingen, da dagpengereformen 

blev vedtaget i juni 2010, at der årligt ville falde 2.000-4.000 personer ud af 

dagpengesystemet, når reformen er fuldt indfaset. 

Svar fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen: ”Det er jo fuldstændigt 

rigtigt som spørgeren siger, at det der lå til grund for genopretningspakken og 

forkortelsen af dagpengeperioden var at med forkortningen af dagpengeperioden 

fuldt indfaset, var det beskæftigelsesministeriets vurdering at der ville falde et sted 

mellem 2.000-4.000 personer ud dagpengesystemet, men det er når reformen er 

fuldt indfaset” 

Kilde: http://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/BEU/kalender/16119/samraad.htm 

Minutmarkering: Fra ca. 00.04.40-00.05.05 

8. Omhandlende: Sikkerheden omkring CPR-numre 

Spørgsmål fra Erling Bonnesen (V): Med udgangspunkt i de seneste sager om 

sikkerhedsbrister vedrørende CPR-numre har udvalget bedt ministeren redegøre 
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for: Omfanget af sikkerhedsbristerne & Misbruget af CPR-numre. 

Svar fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager: Det var 

datatilsynet som af egen drift d. 4. februar 2013, altså her for relativt nyligt efter 

medieomtale af sagen fra region Syddanmark, bad regionen om en redegørelse for 

offentliggørelsen af en række personers personnumre. Den konkrete sag er fortsat 

under behandling i datatilsynet, så derfor vil jeg ikke komme mere ind på den 

konkrete sag.  

Kilde: http://www.ft.dk/udvalg/tidligere-

udvalg/KOU/kalender/15943/samraad.htm 

Minutmarkering: Fra ca. 00.04.00-00.04.30 

9. Omhandlende: Undervisningstaxametre 

Spørgsmål fra Anni Matthiesen (V) og Peter Juel Jensen (V): Ministeren 

bedes redegøre for forskellen på undervisningstaxametrene for stx og hhx i 

regeringens finanslovsforslag for 2014 samt for tidsplanen og opgaven for det 

nedsatte udvalg, som skal komme med et forslag til ny taxameterreform. 

Svar fra undervisningsminister Christine Antorini: ”Nogle af de forskelle, 

hvis man sammenligner hhx og stx så er det, at stx er lidt dyrere at drive end hhx 

fordi der er flere naturfaglige fag, hvor der er nogle øgede 

undervisningsomkostninger” 

Kilde: http://www.ft.dk/udvalg/tidligere-

udvalg/BUU/kalender/15418/samraad.htm 

Minutmarkering: Fra ca. 00.02.30-00.03.00 

10. Omhandlende: Hestekødssagen 

Spørgsmål fra Per Clausen (EL): Hvordan ministeren vil sikre, at der ikke 

indføres og sælges fødevareprodukter, som udgør en sundhedsfare set i lyset af, at 

man ikke har kunnet sikre, at fødevarer ikke indeholder kød fra andre dyr, end dem 

der fremgår af varedeklarationen. 

Svar fra fødevareminister Mette Gjerskov: ”Tak for spørgsmålene, og jeg er 

faktisk enig i, at det er en meget vigtig problemstilling for, hvis ikke det er det, der 

står på pakken, hvad er det så? Fødevareforliget synes jeg faktisk giver os nogle 

gode rammer for at sikre en god og effektiv fødevare kontrol. Derfor er det jo også 

helt uacceptabelt at både fødevarer virksomhederne og forbrugerne oplever den 

her usikkerhed til fødevaren når der ruller sådan en skandale som den europæiske 
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hestekødssag. Det er ulovligt.  

Kilde: http://www.ft.dk/udvalg/tidligere-

udvalg/FLF/kalender/15964/samraad.htm 

Minutmarkering: Fra ca. 00.00.05-00.01.16 

Spørgetimer 

1. Spørgsmål fra Johanne Schmidt-Nielsen (E) ”Kan statsministeren ikke 

bekræfte at det ikke vil koste i nærheden af, hvad den her kontanthjælpsreform har 

indbragt?” 

Svar fra Helle Thorning-Schmidt: ”Jeg ved ikke om fru Johanne Schmidt-

Nielsen har lavet de beregninger. Jeg tør ikke kaste mig ud i et tal i forhold til hvad 

det vil koste”  

Kilde: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20131/salen/34.aspx?from=04-09-

2013&to=01-02-2014&selectedMeetingType=Salen&committee=&as=1#player 

Minutmarkering: Fra ca. 00.42.30-00.42.53 

2. Spørgsmål fra Lars Løkke Rasmussen (V): ”Hvornår blev statsministeren 

første gang opmærksom på at regerings solcelle lov medførte helt ukontrollerede 

omkostninger?” 

Svar fra Helle Thorning-Schmidt: ”I den konkrete sag gør vi alt hvad 

rigsrevisionen beder om, og udleverer de relevante papirer, men vi har også en 

principiel drøftelse af hvordan rigsrevisionen egentlig kan gå ind i det 

lovforberende arbejde.” 

Kilde: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20131/salen/13.aspx?from=04-09-

2013&to=01-02-2014&selectedMeetingType=Salen&committee=&as=1#pv 

Minutmarkering: Fra ca. 00.10.00-00.11.00 

3. Spørgsmål fra Kristian Thulesen Dahl (DF): ”Hvorfor prioriterer 

regeringen ikke de ældre?” 

Svar fra Helle Thorning-Schmidt: ”Vi vil også gerne gøre mere for de ældre og 

det er netop derfor vi ikke arbejder med nulvækst i den offentlige sektor, for gør 

man det, vil der være færre penge til at arbejde med de ældre 

Kilde: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20131/salen/13.aspx?from=04-09-

2013&to=01-02-2014&selectedMeetingType=Salen&committee=&as=1#player  

Minutmarkering: fra ca. 00.27.00-00.29.30 
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4. Spørgsmål fra Johanne Schmidt-Nielsen (E): ”Hvorfor mener 

statsministeren at det er rimeligt at hvis vi rammers af arbejdsløshed skal vi 

arbejde for en betaling langt under arbejdsløsheden og uden de rettigheder som vi 

normalt har når vi går på arbejde” 

Svar fra Helle Thorning-Schmidt: ”Jeg har så svært ved at forstå at det skulle 

være et problem, at et menneske der er på kontanthjælp, bliver bedt om at gøre et 

stykke arbejde der er godt for samfundet. 

Kilde: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20131/salen/38.aspx?from=04-09-

2013&to=04-02-2014&selectedMeetingType=Salen&committee=&as=1#player 

Minutmarkering: Fra ca. 00.39.00-00.39.40 

5. Spørgsmål fra Anders Samuelsen (LA): ”Hvorfor vil regeringen ikke være 

med til at skabe de 14.000 ekstra arbejdspladser?  

Svar fra Helle Thorning-Schmidt: ”Det er sandt at offentlig nulvækst kan øge 

beskæftigelsen. (…) Men det ændrer ikke ved regerings politik, at der jo er andre 

ting, der betyder noget” 

Kilde: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20131/salen/38.aspx?from=04-09-

2013&to=04-02-2014&selectedMeetingType=Salen&committee=&as=1#player 

Minutmarkering: Fra 00.48.00-00.49.11 

6. Spørgsmål fra Kristian Thulesen Dahl: ”Vil statsministeren acceptere at det 

bliver som et retskrav for den enkelt ældre, at så kan man kræve at få hjælp til det 

to gange om ugen?”  

Svar fra Helle Thorning-Schmidt: ”Nu er det jo ikke mig der skal stille 

spørgsmål, men hvis jeg må undre mig, undrer jeg mig over, at jeg stadig ikke kan 

få svar på, eller kan se medierne har prøvet, ønsker Hr. Kristian Thulesen Dahl at 

det skal gives som et retskrav for borgerne, og hvordan skal det gennemføres”  

Kilde: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20131/salen/23.aspx?from=04-09-

2013&to=01-02-2014&selectedMeetingType=Salen&committee=&as=1#player 

Minutmarkering: Fra ca. 00.31.00-00.33.00 

7. Spørgsmål fra Johanne Schmidt-Nielsen: ”Synes Fru Helle Thorning 

Schmidt, at det er et urimeligt krav (at ældre skal kunne få bad to gange om 

ugen)” 

Svar fra Helle Thorning-Schmidt: ”Regeringen ville ikke have lagt den her 

skitse frem for enhedslisten, hvis vi ikke synes det var rigtigt godt, at man afsætter 
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en milliard kroner varigt til, at de ældre, hvis den ønsker det, kan komme i bad to 

gange om ugen.  

Kilde: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20131/salen/23.aspx?from=04-09-

2013&to=01-02-2014&selectedMeetingType=Salen&committee=&as=1#player 

Minutmarkering: Fra ca. 00.37.00-00.39.05 

8. Spørgsmål fra Lars Barfoed (KF): ”Er statsministeren ikke enig med mig i, at 

det bedste for Danmark vil være en finanslov hvis målsætning er at skabe mere 

velstand, flere arbejdspladser og flere investeringer, for så bliver der råd til at 

gøre det bedre også for de ældre” 

Svar fra Helle Thorning-Schmidt: ”Vi vil gerne gennemføre den finanslov vi 

selv har frembragt. Det kan vi ikke, fordi vi er en mindretalsregering, så vi skal 

finde andre partier der gerne vil være med. Vi har så forhandlet med enhedslisten i 

ganske lang tid. Der ligger så en rigtig fornuftig skitse, og hvis vi kunne, ville vi 

vedtage den skitse i dag eller i morgen” 

Kilde: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20131/salen/23.aspx?from=04-09-

2013&to=01-02-2014&selectedMeetingType=Salen&committee=&as=1#player 

Minutmarkering: Fra ca. 00.50.23-00.52.23 

9. Spørgsmål fra Lars Løkke Rasmussen (V): ”Synes statsministeren at det 

danske skattetryk er for højt?” 

Svar fra Helle Thorning-Schmidt: ”Vi har haft et ønske om at sænke skatterne, 

men vi vil også have råd til at udvikle vores velfærdssamfund”  

Kilde: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20131/salen/34.aspx?from=04-09-

2013&to=01-02-2014&selectedMeetingType=Salen&committee=&as=1#player 

Minutmarkering: Fra ca. 00.16.15-00.18.45 

10. Spørgsmål fra Kristian Thulesen Dahl (DF): ”Er statsministeren enig i, at 

den daværende justitsminister Morten Bødskov har brugt lov og 

ministeransvarligheden 

Svar fra Helle Thorning-Schmidt: ”Det der er afgørende for mig er, at Morten 

Bødskov dybt over for folketinget har bidraget til at medlemmerne af retsudvalget 

har fået en begrundelse, som ikke var den reelle. Og han i øvrigt meget tydeligt hat 

sagt, at der var ting i forløbet han gerne ville have håndteret anderledes” 

Kilde: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20131/salen/34.aspx?from=04-09-
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2013&to=01-02-2014&selectedMeetingType=Salen&committee=&as=1#player 

Minutmarkering: Fra ca.00.31.10-00.32.00 
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Citatbank 5 

Analysedel 6.2: Identitetsprogrammer 
Deres overordnede funktion er at udfolde grænsedragningen mellem, hvad der er 

regeringen, og hvad regeringen ikke er. I det nedenstående er der en oversigt over 20 

yderligere empiriske eksempler på dette, fordelt ligeligt på de to programtyper. Der vil ikke 

være en nærgående analyse af eksemplerne, men den generelle tendens de skal 

repræsentere, er hvordan SRSF-regeringen stabiliserede deres eget system ved at 

kommunikere om deres intentioner, og dermed udfolde forskellen mellem 

regering˥opposition. 

Taler 

1. Titel: Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober 

2012 

Citat fra Statsminister Helle Thorning-Schmidt: ”For det første har vi fået 

styr på de offentlige udgifter. Før skred budgetterne år efter år. Nu sørger vi for, 

at pengene passer.” 

Kilde: http://www.stm.dk/_p_13744.html 

2. Titel: Uddannelsesminister Morten Østergaards tale ved konferencen 'Flyt din 

Lærer' 6. december 2012 i DGI-Byen. 

Citat fra uddannelsesminister Morten Østergaard: ”For det første har vi 

fået styr på de offentlige udgifter. Før skred budgetterne år efter år. Nu sørger vi 

for, at pengene passer.” 

Kilde: https://ufm.dk/ministeriet/ministeren/taler/arkiv/tidligere-minister-

morten-ostergaards-taler/2012/vi-skal-flytte-laererne-sa-de-kan-flytte-eleverne 

3. Titel: Regeringens hilsen ved Danske Regioners generalforsamling 2012 

Citat fra Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers: ” Det er 

alle tre temaer, der har samarbejde som omdrejningspunkt: Regeringen ønsker at 

samarbejde om at få Danmark på ret kurs.” 

Kilde: https://dokodoc.com/konomi-og-indenrigsminister-margrethe-vestagers-

talepapir-re.html 

4. Titel: 1. maj tale 2013 

Citat fra Social-, børne- og integrationsminister Anette Vilhelmsen: ” 

Sidste onsdag besluttede regeringen at gribe ind i lærerkonflikten. Det gjorde vi 
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ikke med let hjerte. Men det begyndte at stramme til – skadevirkningerne på 

folkeskolen og andre steder, herunder AMU-systemet og SoSu-skoler, var ved at 

blive store, eleverne led og var usikre på deres eksamener… og ingen troede på, at 

parterne kunne blive enige.” 

Kilde: https://dansketaler.dk/tale/1-maj-tale-2013/ 

5. Titel: Ida Aukens åbningstale ved havforskermøde 

Citat fra Ida Auken ” Regeringen har med havstrategien udstukket kursen for, 

hvordan vi får et bedre havmiljø i Danmark. Der er tale om en ny samlet tilgang 

til marin miljøbeskyttelse, som vi ikke har set tidligere. Det er i sig selv et skridt i 

den rigtige retning. 

Kilde: https://dansketaler.dk/tale/aabningstale-ved-havforskermoede/ 

6. Titel: Sofie Carsten Nielsens grundlovstale 2013 

Citat fra Sofie Carsten Nielsens: ” Regeringen har forpligtet sig til, at gøre 

hvad vi kan for at skabe flere arbejdspladser i lyset af de mange, mange tusinde 

private arbejdspladser, der blev tabt under krisen.” 

Kilde: https://dansketaler.dk/tale/sofie-carsten-nielsens-grundlovstale/ 

7. Titel: Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning tirsdag den 2. oktober 

2013 

Citat fra Statsminister Helle Thorning-Schmidt: ” Vi finder pengene til at 

udvikle velfærden. Og hjælper dem, der har brug for det. De syge. De hjemløse. De 

børn, der har en far, der drikker, eller hvor mor er psykisk syg..” 

Kilde: http://www.stm.dk/_p_13927.html 

8. Titel: Tale i anledning af DIIS' 10 års jubilæum 

Citat fra Europamminister Nicolai Wammen: ” Den Økonomiske og 

Monetære Union er blevet styrket, og frem mod juni-topmødet vil van Rompuy se 

på mulighederne for yderligere styrkelse. Det arbejde ser regeringen positivt på.” 

Kilde: http://um.dk/da/om-os/ministrene/tidligere-ministres-taler-og-

artikler/Nicolai-Wammens-taler-og-artikler/tale-i-anledning-af-diis-ars-jubilaum/ 

9. Titel: Nordiske vækstmuligheder for danske virksomheder 

Citat fra minister for nordisk samarbejde Manu Sareen: ” Og det er ikke 

kun tomme ord. I foråret indgik regeringen og alle Folketingets partier en politisk 

aftale, som skal nedbryde grænsehindringer og sikre den frie bevægelighed 

imellem de nordiske lande.” 



127 
 

Kilde: http://um.dk/da/om-os/ministrene/tidligere-ministres-taler-og-

artikler/Manu-Sareens-taler-og-artikler/nordiske-vaekstmuligheder-for-danske-

virksomheder/ 

10. Titel: Åbning af Design Trade Messe 

Citat fra Handels- og europaministeren Nick Hækkerup: ” Det er i sidste 

ende jer, som skal sikre, at vi får yderligere gang i eksporten. Men i regeringen vil 

vi gøre, hvad vi kan for at bakke op.” 

Kilde: http://um.dk/da/om-os/ministrene/tidligere-ministres-taler-og-

artikler/Nick%20Haekkerups%20taler-og-artikler/tale-ved-design-messe-onsdag-

den-28-august/ 

 Pressemeddelelser 

1. Titel: Nyt lovforslag skaber bedre sikkerhed for mekanikere 

Citat fra Justitsminister Morten Bødskov: ”Det glæder mig at kunne 

imødekomme et stort ønske fra mekanikerne om at skabe bedre sikkerhed for dem, 

der reparerer og fjerner havarerede køretøjer på motorvejen” 

Kilde: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-

presse/pressemeddelelser/2012/nyt-lovforslag-skaber-bedre-sikkerhed-mekanikere 

2. Titel: Fortsat bredt politisk samarbejde om Afghanistanindsatsen 

Citat fra Udenrigsminister Villy Søvndal: ” Vi er på mødet blevet enige om at 

udarbejde en ny dansk plan for det danske engagement for år 2013 og 2014. Den 

vil skulle færdigforhandles i løbet af næste år med henblik på at sikre en fornuftig 

planlægningshorisont for både den civile og den militære indsats.” 

Kilde: http://um.dk/da/nyheder-fra-

udenrigsministeriet/NewsDisplayPage/?newsID=BF3363EA-BBD3-412E-A065-

3A573B5A4B78 

3. Titel: Aftale om regionernes økonomi for 2013 - en ny kurs for det danske 

sundhedsvæsen 

Citat fra Finansminister Bjarne Corydon ”Så er jeg ikke mindst glad for, at vi 

med aftalen afsætter yderligere 1 mia. kr. til energirigtige investeringer i de nye 

supersygehuse – så vi både får grønne og fremtidssikrede sygehuse.” 

Kilde: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-

presse/pressemeddelelser/2012/nyt-lovforslag-skaber-bedre-sikkerhed-mekanikere 
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4. Titel: Ny ambitiøs innovationsstrategi skal sikre mere vækst og beskæftigelse 

Citat fra Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen: ”Derfor 

omlægger vi Fornyelsesfonden til en markedsmodningsfond, som særligt skal 

hjælpe små og mellemstore virksomheder med at overvinde de barrierer, de 

oplever i markedsmodningsfasen,” 

Kilde: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/ny-ambitios-

innovationsstrategi-skal-sikre-mere-vaekst-og-beskaeftigelse 

5. Titel: Politisk aftale om udvekslingsstuderende giver universiteterne friere rammer 

Citat fra Uddannelsesminister Morten Østergaard: ” Regeringen har en 

klar ambition om at styrke internationaliseringen af de danske uddannelser, både 

ved at gøre Danmark til et attraktivt land for talentfulde unge fra andre lande, 

men også ved at flere unge danskere tager en del af deres uddannelse i udlandet. 

Med aftalen får universiteterne en efterspurgt fleksibilitet i form af en tre-årig 

periode til at planlægge deres udvekslingsaktiviteter” 

Kilde: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2013/politisk-aftale-om-

udvekslingsstuderende-giver-universiteterne-friere-rammer 

6. Titel: Astrid Krag: Lovforslag er vigtigt skridt på vej mod psykiatri-ligestilling 

Citat fra sundhedsminister Astrid Krag: ” Når ændringerne er gennemført, 

betyder det, at vi får et samlet regelsæt for hurtig udredning og behandling, der 

gælder for alle patienter i sygehusvæsenet.” 

Kilde: https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/December/Astrid-

Krag-Lovforslag-er-vigtigt-skridt-paa-vej-mod-psykiatri-ligestilling.aspx 

7. Titel: Ny aftale med USA om automatisk udveksling af bankoplysninger 

Citat fra skatteminister Holger K. Nielsen: ”Danmark er det andet land i 

verden, der indgår en sådan aftale med USA. Den danske regering arbejder for, at 

automatisk udveksling af bankoplysninger bliver international standard som 

redskab til bekæmpelse af skattesnyd, og dette initiativ viser vejen” 

Kilde: http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2012/november/ny-

aftale-med-usa-om-automatisk-udveksling-af-bankoplysninger 

8. Titel: Enighed om forhøjet støtte til husstandsvindmøller 

Citat fra Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard: ” Det 

støtteniveau, som vi har vedtaget, svarer til ca. 160 øre/kWh for den samlede 

strømproduktion fra husstandsmøller. Til sammenligning giver vi 12 øre/kWh til 

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/ny-ambitios-innovationsstrategi-skal-sikre-mere-vaekst-og-beskaeftigelse
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2012/ny-ambitios-innovationsstrategi-skal-sikre-mere-vaekst-og-beskaeftigelse
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en stor landvindmølle. Derfor synes jeg, det er fornuftigt, at vi har aftalt at holde 

øje med, hvordan tingene udvikler sig” 

Kilde: http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2013/januar-2013/enighed-om-

forhoejet-stoette-til-husstandsvindmoeller/ 

9. Titel: Odense får en letbane 

Citat fra transportminister Pia Olsen Dyhr: ” Der er efterhånden vedtaget 

letbaneprojekter i både Aarhus, langs Ring 3 i Storkøbenhavn og nu også i Odense. 

Letbaner er en både grøn og effektiv transportform særligt i større byer, hvor der 

er et stort passagerpotentiale” 

Kilde: https://www.trm.dk/da/nyheder/2013/odense-faar-en-letbane 

10. Titel: Virksomheder får hurtigere og enklere miljøgodkendelser 

Citat fra Miljøminister Ida Auken: ” I dag er det en vigtig 

konkurrenceparameter, at virksomhederne kan omstille produktionen hurtigt, og 

det vil vi gøre så nemt som muligt. Vi vil gøre livet nemmere for virksomhederne. 

De skal selvfølgelig stadig leve op til miljøkravene, men virksomhederne får nu 

hurtigere og mere fleksible miljøgodkendelser. Vi vil fremover basere tilladelserne 

på, hvad virksomhederne udleder til vand, luft og natur og ikke hvor mange liter 

mælk, der produceres, eller hvor mange svin der slagtes” 

Kilde: http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/virksomheder-faar-hurtigere-og-

enklere-miljoegodkendelser/ 

  



130 
 

Citatbank 6 

Analysedel 6.3: Politiske programmer 
Deres overordnede funktion er at operationalisere regeringen gennem kollektivt bindende 

beslutninger. I det nedenstående er der en oversigt over ti yderligere empiriske eksempler 

på aftaledokumenter, samt en oversigt over samtlige ministerudnævnelser SRSF-regeringen 

gennemført. Der vil ikke være en nærgående analyse af eksemplerne, men den generelle 

tendens de skal repræsentere er, hvordan SRSF-regeringen stabiliserede deres eget system 

ved at udøve magt gennem beslutninger, der satte rammerne for befolkningens handlen.  

Aftaledokumenter 

1. Aftaleparter: Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), Dansk Folkeparti og Enhedslisten  

Omhandlende: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive 

trafik  

Konkret kollektivt bindende beslutning: Parterne er derfor enige om at 

afsætte en pulje på i alt 57 mio. kr. i hvert af årene 2013-2017 til kollektiv trafik i 

yderområderne. Støtten ydes med henblik på at understøtte udviklingen af nye ruter 

m.v. Der kan derfor fra puljen søges om midler til driftsstøtte, herunder 

opstartsomkostninger 

Kilde:https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20

trafik/01%20Koordinering%20af%20kollektiv%20trafik/Takstnedsaettelser/Aftalet

ekst%2011%20juni%202012%20bedre%20og%20billiger%20kollektiv%20trafik.pdf 

2. Aftaleparter: Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), Vestre og Konservative 

Omhandlende: Ny offentlighedslov  

Konkret kollektivt bindende beslutning: Det er i den gældende 

offentlighedslov anerkendt, at der er et behov for fortrolighed omkring den politiske 

beslutningsproces. Loven anerkender bl.a., at der er et rum, hvor ministre i 

fortrolighed skal kunne forberede og drøfte politiske beslutninger, f.eks. i 

forbindelse med det lovforberedende arbejde (den gældende lovs § 2) og i 

forbindelse med møder mellem ministre (den gældende lovs § 10, nr. 1). 

Kilde: 
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http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/

2012/Politisk-aftale.pdf 

3. Aftaleparter: Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative 

Folkeparti. 

Omhandlende: Strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-

anlæg. 

Konkret kollektivt bindende beslutning: I energiaftalen af den 22. marts 2012 

er der afsat en pulje til fremme energieffektiv anvendelse af vedvarende energi i 

virksomheders produktionsprocesser. Midlerne tages med max. 50 mio. kr. årligt 

fra 2015-2020 

Kilde: 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/EnergiKlimapolitik/sol_aftale_151112finaltilweb.

pdf 

4. Aftaleparter: Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og 

Konservative 

Omhandlende: Rammer for justering af kommunalreformen 

Konkret kollektivt bindende beslutning: Godkendelse af deponeringsanlæg 

flyttes fra kommunerne til staten, og kompetencen til at udstede godkendelser til 

råstofudvinding flyttes fra kommunerne til regionerne. Opgavejusteringerne skal 

understøtte øget faglighed i indsatsen. Der er enighed om at gennemføre 

opgavejusteringerne senest 1. juli 2014 

Kilde: https://www.medcom.dk/media/3208/aftale-om-rammer.pdf 

5. Aftaleparter: Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti 

Omhandlende: Udmøntning af satspuljen for 2013 

Konkret kollektivt bindende beslutning: Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2013, 1,4 

mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i 2015 til Projekt Voksen mobning Nej Tak! Formålet 

med udviklingsprojektet er at udbrede kendskab til voksenmobning og de 

konsekvenser, det har for den enkelte, for arbejdspladsen og for 

samfundsøkonomien. Formålet er endvidere at støtte mobberamte, så de kan 
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forblive på arbejdsmarkedet. 

Kilde: https://www.modst.dk/media/17510/aftale-om-udmoentning-af-

satspuljen-for-2013.pdf 

6. Aftaleparter: Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti 

Omhandlende: Finansloven for 2014 

Konkret kollektivt bindende beslutning: Regeringen, Venstre og Det 

Konservative Folkeparti er enige om et varigt løft af ældreområ- det på i alt 1.000 

mio. kr. årligt. Det skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje. 

Kilde: http://socialministeriet.dk/media/9930/aftale-om-finansloven-for-

2014.pdf 

7. Aftaleparter: Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), Dansk Folkeparti og Enhedslisten  

Omhandlende: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive 

trafik  

Konkret kollektivt bindende beslutning: Parterne er derfor enige om at 

afsætte en pulje på i alt 57 mio. kr. i hvert af årene 2013-2017 til kollektiv trafik i 

yderområderne. Støtten ydes med henblik på at understøtte udviklingen af nye ruter 

m.v. Der kan derfor fra puljen søges om midler til driftsstøtte, herunder 

opstartsomkostninger 

Kilde:https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20

trafik/01%20Koordinering%20af%20kollektiv%20trafik/Takstnedsaettelser/Aftalet

ekst%2011%20juni%202012%20bedre%20og%20billiger%20kollektiv%20trafik.pdf 

8. Aftaleparter: Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), og Enhedslisten 

Omhandlende: Finansloven for 2013 

Konkret kollektivt bindende beslutning: Indsatsen for personer med nedsat 

arbejdsevne skal styrkes med henblik på at etablere op mod 13.500 ekstra fleksjob 

frem mod 2016. Samtidig skal udbredelsen af socialøkonomiske virksomheder 

understøttes bedre. 

Kilde:http://ecoinnovation.dk/media/mst/94655/Aftale%20om%20finansloven%

20for%202013.pdf 

https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20trafik/01%20Koordinering%20af%20kollektiv%20trafik/Takstnedsaettelser/Aftaletekst%2011%20juni%202012%20bedre%20og%20billiger%20kollektiv%20trafik.pdf
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20trafik/01%20Koordinering%20af%20kollektiv%20trafik/Takstnedsaettelser/Aftaletekst%2011%20juni%202012%20bedre%20og%20billiger%20kollektiv%20trafik.pdf
https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20trafik/01%20Koordinering%20af%20kollektiv%20trafik/Takstnedsaettelser/Aftaletekst%2011%20juni%202012%20bedre%20og%20billiger%20kollektiv%20trafik.pdf
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9. Aftaleparter: Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti) og Enhedslisten 

Omhandlende: En styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om 

rygestoptilbud.  

Konkret kollektivt bindende beslutning: På børneinstitutioner, skoler, 

kostskoler, herunder efterskoler, treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, 

anbringelsessteder (døgninstitutioner opholdssteder og lignende) mv. for børn og 

unge under 18 år, må der ikke ryges indendørs og udendørs. Rygeforbuddet skal 

også omfatte lærere, pædagoger, forældre og andre, der opholder sig på 

institutionens område. 

Kilde: 

https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2012/April/~/media/Filer%2

0-%20dokumenter/Rev-rygelov-april-2012/Aftale-om-en-styrket-indsats-paa-

tobaksomraadet.ashx 

10. Aftaleparter: Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk 

Folkeparti), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 

Omhandlende: Håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i 

Afghanistan. 

Konkret kollektivt bindende beslutning: Partierne er enige om, at det vil være 

op til udlændingemyndighederne at behandle sagerne vedrørende visum til indrejse 

og efterfølgende anmodninger om asyl i overensstemmelse med gældende lov. De 

pågældende vil som udgangspunkt tidligst kunne meddeles tidsubegrænset 

opholdstilladelse efter 5 år og under forudsætning af, at de almindelige betingelser 

herfor i øvrigt er opfyldt, herunder at den på- gældende blandt andet har bestået 

Prøve i Dansk 1 og ikke har begået alvorlig kriminalitet. Endvidere kan 

opholdstilladelse inddrages i overensstemmelse med udlændingelovens regler, 

såfremt forholdene i hjemlandet ændres afgørende. 

Kilde: http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/Endelig-aftale-om-haandtering-

af-situationen-for-tolke-og-andre-lokalt-ansatte-i-Afghanistan.pdf 

Ministerudnævnelser 

1. Ministerudnævnelsen/rokaden 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt, Økonomi- og indenrigsminister Margrethe 
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Vestager Hansen, Udenrigsminister Villy Søvndal, Finansminister Bjarne Fog 

Corydon, Justitsminister Morten Bødskov, Minister for forskning, innovation og 

videregående uddannelser Morten Østergaard Kristensen, Skatteminister Thor 

Möger Pedersen, Transportminister Henrik Dam Kristensen, Erhvervs- og 

vækstminister Ole Christian Liep Sohn, Minister for by, bolig og landdistrikter 

Carsten Mogens Hansen, Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, Børne- og 

undervisningsminister Christine Edda Antorini, Social- og integrationsminister 

Karen Angelo Hækkerup, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Mette 

Gjerskov, Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, Handels- og 

investeringsminister Pia Olsen Dyhr, Minister for sundhed og forebyggelse Astrid 

Krag Kristensen, Forsvarsminister Nick Hækkerup, Miljøminister Ida Margrete 

Meier Auken, Europaminister Nicolai Halby Wammen, Minister for ligestilling og 

kirke og minister for nordisk samarbejde Manu Sareen, Minister for 

udviklingsbistand Christian Friis Bach, Kulturminister Uffe Elbæk 

Kilde: http://stm.dk/_p_13512.html  

2. Ministerudnævnelsen/rokaden 

Medlem af Folketinget Annette Vilhelmsen udnævnes til erhvervs- og 

vækstminister. Medlem af Folketinget Holger K. Nielsen udnævnes til 

skatteminister. Statsministeren præsenterer de nye ministre for Hendes Majestæt 

Dronningen på Amalienborg kl. 11.00. Skatteminister Thor Möger Pedersen og 

erhvervs- og vækstminister Ole Sohn udtræder af regeringen og modtages i 

afskedsaudiens på Amalienborg kl. 11.45.  

Kilde: http://stm.dk/_p_13757.html 

3. Ministerudnævnelsen/rokaden 

Forhenværende minister, medlem af Folketinget Marianne Bruus Jelved udnævnes 

til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk udtræder af regeringen og modtages i 

afskedsaudiens på Christian VIII’s Palæ kl. 13.30. 

Kilde: http://stm.dk/_p_13786.html 

4. Ministerudnævnelsen/rokaden 

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen udnævnes til social-, børne- og 

integrationsminister. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup udnævnes til 

minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Handels- og investeringsminister Pia 

Olsen Dyhr udnævnes til transportminister. Forsvarsminister Nick Hækkerup 

http://stm.dk/_p_13757.html
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udnævnes til handels- og europaminister. Europaminister Nicolai Wammen 

udnævnes til forsvarsminister. Medlem af Folketinget Henrik Sass Larsen udnævnes 

til erhvervs- og vækstminister. Transportminister Pia Olsen Dyhr indtræder som 

medlem af regeringens koordinationsudvalg, idet skatteminister Holger K. Nielsen 

samtidig udtræder. Transportminister Henrik Dam Kristensen og minister for 

fødevarer, landbrug og fiskeri Mette Gjerskov udtræder af regeringen og modtages i 

afskedsaudiens på Amalienborg kl. 11.45. 

Kilde: http://stm.dk/_p_13912.html 

5. Ministerudnævnelsen/rokaden 

Medlem af Folketinget Rasmus Helveg Petersen udnævnes til udviklingsminister. 

Udviklingsminister Christian Friis Bach udtræder af regeringen og modtages i 

afskedsaudiens på Amalienborg kl. 15.15. 

Kilde: http://stm.dk/_p_13946.html 

6. Ministerudnævnelsen/rokadenErhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen 

udnævnes til social-, børne- og integrationsminister. Social- og integrationsminister 

Karen Hækkerup udnævnes til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Handels- 

og investeringsminister Pia Olsen Dyhr udnævnes til transportminister. 

Forsvarsminister Nick Hækkerup udnævnes til handels- og europaminister. 

Europaminister Nicolai Wammen udnævnes til forsvarsminister. Medlem af 

Folketinget Henrik Sass Larsen udnævnes til erhvervs- og vækstminister. 

Transportminister Pia Olsen Dyhr indtræder som medlem af regeringens 

koordinationsudvalg, idet skatteminister Holger K. Nielsen samtidig udtræder. 

Transportminister Henrik Dam Kristensen og minister for fødevarer, landbrug og 

fiskeri Mette Gjerskov udtræder af regeringen og modtages i afskedsaudiens på 

Amalienborg kl. 11.45. 

Kilde: http://stm.dk/_p_13912.html 
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