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Abstract  
Title: Crisis of Confidence 

This master thesis addresses the topic of what appears to be a crisis of confidence in Danish 

politics. We question how the crisis is ascribed meaning in the political system and which 

opportunities of management arise as consequence. From a poststructuralist view, we 

investigate this with the use of theoretical framework of sociologist, Niklas Luhmann’s system 

theory with support from insights from Slavoj Žižek’s critique of ideology.   

The starting point of the thesis is that a number of polls have shown that in Denmark, 

confidence to politicians is lower than ever before. In this context, the referendum on the opt-

in model for participation in justice and home affairs1 in December 2015 was called a 

referendum of confidence. 

Based on public sources, we thus examine how the crisis of confidence appears in 

communication from the political system in association with the referendum. First, we identify 

how the crisis of confidence is not only a matter of lack of confidence from the people, but as a 

more comprehensive internal system crisis. Second, we show how the crisis of confidence 

structures the communication and how this opens for strategic use by offering different 

interpretations of the consequences of the referendum. Third, we detect how cynical distance 

and attempts to fulfill desire underpins the seemingly fantasmatic construction of the crisis of 

confidence. Fourth, we outline how communication about the crisis of confidence may be used 

as a management tool by installing a problem wherein the system already has the solution.  

In the final discussion, we will point to an alternative way of viewing crisis communication and 

argue that in the end, taking advantage of a crisis might undermine the system itself.  

Our main findings include that the political system constructs a comprehensive, complex and 

inviolable internal crisis of confidence that cynical politicians can apply in various forms with 

the aim of resolving political challenges, but by doing so they might end up consolidating and 

spreading the crisis of confidence and so they operate self-subversive. 

 

  

                                                           
1 På dansk: folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning 
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Kapitel 1: Indledning 

Problemfelt 
”Det er afgjort et problem for folkestyret, og vi er nødt til at tage det alvorligt. Jeg synes ikke, at vi 

kan leve med, at befolkningens tillid til politikerne ligger så lavt. For det første synes jeg ikke, at 

befolkningen fortjener at have så ringe en tillid til os, og vi fortjener faktisk også selv et bedre 

omdømme. Folk får nogle gange indtryk af, at vi er sådan nogle sjufter, men det passer ikke” 

(Redder & Christensen, 2015) 

Sådan lyder det fra Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, i slutningen af december 2015, lige 

efter en måling har vist, at befolkningens tillid til de danske politikere er den laveste 

nogensinde. Seks ud af ti danskere erklærer, at de har meget lidt eller ret lidt tillid til politikere 

i al almindelighed. Tallene viser, at tilliden til politikerne fra undersøgelsernes begyndelse i 

1994 frem til 2007 var opadgående, men fra mistillidens laveste punkt på 29 % i 2007, er den 

vokset støt frem til målingen ultimo 2015, hvor 63 % af danskerne udtrykker mistillid til 

politikerne (Ugebrevet A4, 2015). Andre undersøgelser viser lignende konklusioner: Kraka 

præsenterer i maj 2015 en analyse, der viser, at tilliden til politikere har været dalende siden 

2002, men at tilliden til folketinget og demokratiet i samme periode er konstant og høj (Kraka, 

2015). Radius Kommunikation, som siden 2008 hvert år lavet en troværdighedsanalyse, 

kommer i 2015 frem til, at politikerne er den faggruppe, som danskerne har lavest tillid til, og 

scorer den laveste troværdighedskarakter nogensinde i undersøgelsen (Radius 

Kommunikation, 2015).   

Politikerleden, som befolkningens mistillid til politikerne populært kaldes, har efterhånden 

været på dagsordenen i offentligheden i en årrække og har af eksperter, journalister, politikere 

og i folkemunde fået en lang række årsager på sig. I tilfældig rækkefølge kan nævnes: finansiel 

krise og økonomiske reformer (Kraka, 2015)(Faber, 2014),  gentagne løftebrud (Røndbjerg-

Christensen, 2014) (Cevea, 2015), person- og bilagssager (Ugebrevet A4, 2015) (Cevea, 2015), 

medierne (Koch & Hansen, 2015)(Bang, 2015), politikernes interne 

mudderkastning,  (Braagaard, 2014) (Quass, 2014), politikernes udenomssnak (Brandsen, 

Andersen, 2015) og sågar, at befolkningen ser politikerne som nogle snyltere, hvilket stammer 

fra en undersøgelse, hvor 41 procent af de utilfredse respondenter svarer, at politikerne tænker 

mere på løn og karriere end landets bedste (Winther Nielsen, 2015).  

Lige så bred uenighed der er om årsagerne til politikerleden, ligeså stor enighed er der om, at 

det er et stort problem for demokratiet. Professor og valgforsker, Rune Stubager, udtaler, at: 
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”Hvis man ikke har tillid til de politikere, der laver lovene, kan man jo frygte, at tilliden til lovene 

og dermed viljen til at rette sig efter lovene også mindskes. ” (Ugebrevet A4, 2015) 

Blandt politikerne er der også bekymringer at spore på baggrund af undersøgelserne. Venstres 

politiske ordfører, Jakob Elleman-Jensen, frygter for demokratiets forfatning: 

”Det er en skidt situation for det repræsentative demokrati, hvis et flertal i befolkningen ikke har 

tillid til de politikere, der repræsenterer dem. ” (Ugebrevet A4, 2015) 

Mistillid til politikerne er utvivlsomt ikke noget nyt fænomen, og den politiske elite har til alle 

tider været udsat for kritik fra befolkningen. Alligevel lader det til, at nutidens politikerlede har 

nået nye højder, og den bliver endda af iagttagere kaldt for en tillidskrise (Andersen, 2015) 

(Winther, 2015).   

I trit med politikerleden og tillidskrisen bliver folkeafstemningen om afskaffelse af 

retsforbeholdet d. 3. december 2015, døbt et tillidsvalg (Rask Jensen, 2015) (Møller, 2015) 

(Keller, 2015). Med det menes der, at afstemningen ikke kommer til at handle om det politiske 

indhold, altså om det danske retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning, men om 

hvorvidt man har tillid til politikerne eller ej.  

Valget ender med et nej, da 53,1 % af vælgerne går imod 111 af landets 175 

folketingsmedlemmer, og 8 ud af 13 EU-parlamentarikeres anbefaling om et ja (Mortensen, 

2015). Regeringspartiet, Venstre og alle tidligere regeringspartier i folketinget; 

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, De Konservative og Socialistisk Folkeparti samt det nye 

parti, Alternativet, taler for et ja, mens kun Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance 

advokerer for et nej.  De tre partiers fællesnævner er først og fremmest en EU-skepsis, men de 

kan også alle tre betegnes som nyere protestpartier, idet de er dannet på grundlag af en vis 

mistillid til det etablerede politiske system (Nielsen, 2015).  

Befolkningen er før gået imod det politiske flertals anbefalinger i EU-anliggender. I 1992 

stemmer danskerne nej til Maastricht-traktaten, der skulle grundlægge Den Europæiske Union, 

hvorefter et stort flertal af de danske politikere bliver enige om det nationale kompromis, hvor 

de fire forbehold, herunder retsforbeholdet, kommer i stand efter en ny folkeafstemning. I 2000 

bliver der stemt nej til at afskaffe forbeholdet om Euroen, og Danmark skifter derfor ikke den 

danske krone ud med fællesmønten.  

Det er altså ikke første gang, at politikerne lader til at misrepræsentere befolkningen i EU-

spørgsmål. Alligevel synes der at være noget andet på spil i forbindelse med valget i 2015 i form 

af den udtalte politikerlede og debatten om tillidskrisen op til afstemningen. Målinger både før 
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og efter valget viser da også, at dem der stemmer nej, har markant lavere tillid til politikerne, 

end dem der stemmer ja (Grønkjær & Stræde, 2015).  

Der vækkes på denne baggrund en undren over et politisk system, der synes at absorbere 

omverdenens mistillid ved selv at knytte an til tillidskrisen, og som således selv bidrager til at 

gøre afstemningen til et tillidsvalg. Det store fokus på tillid er af iagttagere blevet gjort til et 

spørgsmål om politisk strategi (Jensen, 2015), men hvordan kan man skabe mistillid til sig selv 

strategisk, og hvilke strategiske muligheder ligger der i at italesætte en tillidskrise?  

Disse spørgsmål vil vi forsøge at svare på ved at anvende systemteoretikeren Niklas Luhmanns 

begreb om selvskabende systemer til at forstå, hvad det er for et politisk system, som 

politikerne konstruerer, når de knytter an til tillidskrisen. Vi vil desuden inddrage 

samfundskritikeren, Slavoj Žižek, for at undersøge de nærmest fantasmatiske forestillinger, der 

ligger i at knytte an til tillidskrisen, og på den baggrund prøve forstå, hvorfor politikerne gør 

det.  

Vi ønsker derfor at undersøge følgende problemformulering: 

Problemformulering 
Hvordan tilskrives tillidskrisen mening af det politiske system, og hvilke 

styringsmuligheder opstår på baggrund heraf? 

Vi har ud fra denne problemformulering udformet fire arbejdsspørgsmål, der hver især 

bidrager til at besvare problemformuleringen. Vi vil i iagttagelsesprogrammet komme 

problemformuleringens begreber nærmere og uddybe, hvordan den besvares. De fire 

arbejdsspørgsmål strukturerer ligeledes fire særskilte analysedele: 

-    Hvilken mening tilskrives tillidskrisen? 

-    Hvordan strukturerer tillidskrisen kommunikation? 

-    Hvordan kan tillidskrisen iagttages som et socialt fænomen? 

-    Hvordan kan tillidskrisen iagttages som en styringsteknologi? 
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Læsevejledning 
Dette speciale er inddelt i fire kapitler. Her tilbydes et overblik over, hvad de hver især 

indeholder: 

Kapitel 1 er specialets indledning. Vi har indtil videre præsenteret problemfelt, 

problemformulering med dertilhørende arbejdsspørgsmål og en uddybning 

problemformulering. Vi har således gjort rede for den undring og de spørgsmål, der vil 

strukturere specialet. Efter denne læsevejledning bevæger vi os videre til næste kapitel.  

Kapitel 2 er specialets analysestrategi. Her vil vi indledningsvis gøre rede for vores 

videnskabsteoretiske positionering, som også uddyber det poststrukturalistiske afsæt. 

Herefter følger et afsnit om Luhmanns systemteori og et afsnit om Žižeks ideologikritik, der 

præsenterer deres respektive teoretiske perspektiver.  Dernæst følger et empiriafsnit og til 

sidst et iagttagelsesprogram, hvor vi operationaliserer vores analyse.  

Kapitel 3 er specialets analytiske del. Kapitlet består af fire analysedele, der hver især vil 

besvare et af arbejdsspørgsmålene.  

I analysedel 1 svarer vi på: Hvilken mening tilskrives tillidskrisen? Her vil vi med udgangspunkt 

i Luhmanns semantiske analyse opklare hvordan det politiske system skaber mening om 

tillidskrisen i henhold til de tre meningdimensioner; sags-, social- og tid.  

I analysedel 2 svarer vi på: Hvordan strukturerer tillidskrisen kommunikationen? Her vil vi på 

baggrund af den tilskrevne mening, identificere kommunikative problemer og paradokser, og 

undersøge hvordan kommunikationen håndterer disse ved hjælp af 

afparadokseringsstrategier og problemløsninger 

I analysedel 3 svarer vi på: Hvordan kan tillidskrisen iagttages som et socialt fænomen? Her vil 

vi med Žižeks ideologikritiske begreber iagttage hvilke fantasmatiske forestillinger, der knytter 

sig til tillidskrisen som socialt fænomen.   

I analysedel 4 svarer vi på: Hvordan kan tillidskrisen iagttages som en styringsteknologi? På 

baggrund af en systemteoretisk styringsforståelse, vil vi i den sidste analyse med indspark fra 

de foregående analysedel anskue tillidskrisen som en styringsteknologi.  

Kapitel 4 er specialets afslutning. Her vil vi med udgangspunkt i nogle af den forudgående 

analyses mest interessante resultater sætte et andet perspektiv på krisekommunikationen og 

diskutere tillidskrisens betydning for det politiske system. Afslutningvis en sammenfatning og 

naturligvis en konklusion.  
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Kapitel 2: Analysestrategi 
 

Før vi går i gang med analysen, vil vi præsentere den analysestrategi, der ligger til grund herfor. 

Vi abonnere her på et analysestrategisk begreb, der er udviklet på baggrund af en 

systemteoretisk forståelse af iagttagelser på anden orden (Andersen 1999; Esmark et. al. 2005; 

Thygesen 2003; La Cour & Philippopoulos-Mihalopoulos 2005). De analysestrategiske valg er 

her afgørende for, hvilken viden der bliver produceret og hermed, hvad vi i sidste ende kan 

komme frem til.  

 

Kapitlet er bygget op omkring fem afsnit med hver deres funktion. Første del fastsætter 

specialets videnskabsteoretiske positionering og afsæt i poststrukturalismen. Anden del 

klarlægger Niklas Luhmanns teoretiske udgangspunkt, uddyber hans teori om sociale systemer 

og det politiske system. Tredje del introducerer Slavoj Žižeks ophav, hvorefter hans 

ideologikritik bliver udlagt. I fjerde del præsenteres vores empirikonstruktion og hvilke 

overvejelser, der ligger bag den valgte empiri. Femte og sidste del af det analysestrategiske 

kapitel er et iagttagelsesprogram, hvor analysedelenes iagttagelsespunkter, ledeforskelle og 

disses konditioneringer udredes. Men først præsenteres altså specialets videnskabsteoretiske 

udgangspunkt i poststrukturalismen, og hvilke konsekvenser denne erkendelsesramme har. 

Videnskabsteoretisk positionering  
I specialet undersøger vi helt grundlæggende politikernes iagttagelser af tillidskrisen. Det er 

derfor en klar præmis, hvordan vi erkendelsesmæssigt positionerer os og får adgang til disse 

iagttagelser. Vi tager her afsæt i Niklas Luhmanns systemteori, som således sætter rammen for 

vores analysestrategiske valg og fungerer som et program for, hvordan vi iagttager, og hvordan 

vi konstruerer vores genstand som genstand (Esmark et. al. 2005: 11).  

Analysestrategien skal ikke forstås som metoderegler, men som den praksis, der består i at 

skabe det videnskabelige blik, så det sociales tilblivelse bliver iagttagelig. Dette udspringer af 

den antagelse, at det anlagte blik er et valg, som kunne have været anderledes (Esmark et. al. 

2005: 7). Det vil sige, at vi har en forståelse af, at der ikke er nogen privilegeret position, hvorfra 

verden objektivt kan iagttages, men at alle teorier inklusive systemteorien må forholde sig til 

sig selv som én mulig tilgang til iagttagelse blandt andre (Luhmann, 2000: 48). Analysestrategi 

kan således kort opsummereres som: 
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”En strategi for, hvordan man konstruerer andres (organisationer eller systemers) iagttagelser 

som objekt for egne iagttagelser m.h.p. at beskrive hvor de selv beskriver fra. ” (Andersen, 1999: 

14) 

På denne baggrund ligger der i vores analysestrategiske overvejelser ikke kun en redegørelse 

for, hvordan vi iagttager, men i lige så høj grad hvorfor vi iagttager, som vi gør, og ikke på alle 

mulige andre måder. Vi bliver som iagttagere selv en del af de meningssammenhænge, som vi 

har sat os for at analysere, hvorfor analysestrategien her skal sikre, at det sker med en kritisk 

tilgang. Specialet kan på den måde ikke producere objektiv viden om genstanden, men en 

iagttagerafhængig og konstrueret viden. Således tilbyder specialet ét blik på genstanden, der 

kan bidrage til forståelsen af denne, men som altså kunne have været anderledes.  

Iagttagelsesbegrebet er i denne sammenhæng et centralt begreb. Luhmann definerer, med 

reference til George Spencer-Brown, en iagttagelse som en indikation inden for rammen af en 

forskel (Luhmann, 2000: 105). Systemer afgrænser sig selv fra omverdenen ved at iagttage i en 

forskel mellem system/omverden. Med systemteorien kan vi iagttage, med hvilke andre 

forskelle systemer skelner mellem system og omverden. Derfor kalder Luhmann systemteorien 

for et videnskabeligt program for iagttagelse på anden orden, hvor anden ordens iagttagelse er 

iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser.  En iagttagelse på første orden kan altså kun se, 

hvad den kan se med den valgte forskel, men kan ikke samtidig se, hvad den ikke kan se. Det 

kaldes iagttagelsens blinde plet, som iagttages ved hjælp af en anden forskel; iagttagelse på 

anden orden. Det bliver derfor vigtigt, at vi gør det klart, hvorfra vi kigger, når vi iagttager 

genstanden, og hvordan denne bliver til i iagttagelsen, og at der således ikke forudsættes en 

given genstand (Andersen, 1999: 12).   

Når vi iagttager på et anden ordens niveau med systemteorien som en overordnet ramme, er 

der samtidig tale om en videnskabsteoretisk forskydning fra en ontologisk spørgen om 

eksistensen til en epistemologisk spørgen til tilblivelsen (Andersen, 1999: 12). Det handler med 

andre ord om, hvordan genstanden dukker frem i de iagttagede iagttagelser. Genstanden 

deontologiseres således i denne forskydning fra ontologisk orienteret videnskabsteori til en 

epistemologisk orientering. Derfor må metodereglernes status som vejen til sand viden også 

erstattes med analysestrategiens redegørelse for konstruktionen af viden (Andersen, 1999: 

14).   

For vores speciale betyder iagttagerafhængigheden og det epistemologiske fokus på tilblivelse, 

at det politiske system og politikernes kommunikation om tillidskrisen i forbindelse med 

folkeafstemningen, ikke lader sig iagttage i sin essens, men som et udtryk for systemets egne 

iagttagelser. Som anden ordens iagttagere kan vi træde et skridt tilbage, og se den forskel, som 
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politikerne iagttager igennem. Tillidskrisen ville således fremstå anderledes ved andres 

iagttagelser, f.eks. borgernes eller mediernes. Vores iagttagelser af det politiske systems 

iagttagelser er naturligvis også iagttagerafhængige. Det vil sige, at de kunne have været 

anderledes, f.eks. ved brug af et andet analysestrategisk begrebsapparat.   

Med systemteorien og anden ordens iagttagelse i ryggen, kan vi i systemteoriens egen optik 

placere specialet inden for det videnskabelige system, der udelukkende kommunikerer i koden 

sandt/falsk. Forskellige teorier må inden for det videnskabelige system således forstås som 

programmer og teoretiske diskussioner af disse programmer som videnskabsteoretiske 

kontroverser (La Cour & Philippopoulos-Mihalopoulos, 2005: 5). Vi kan videre, ved at iagttage 

systemteorien som genstand for systemteorien, konstatere, at denne må være et 

selvreferentielt system, der har sin egen unikke selvreference, og som alle andre autopoietiske 

systemer konstant lader sig påvirke af stimuli fra omverdenen for at undgå tautologi og 

stagnation. Der kan derfor være noget brugbart i at lade systemteorien irritere af teorier i dens 

omverden (La Cour & Philippopoulos-Mihalopoulos, 2005: 5).  

Det har vi netop tænkt os ved at inddrage Slavoj Žižeks ideologikritiske briller og lade de to 

forskellige teoretiske programmer irritere hinanden som videnskabelige kontroverser. 

Formålet med at inddrage Žižek er først og fremmest at få et alternativt blik på genstanden og 

se noget af det, der ikke lader sig iagttage med Luhmanns teoriapparat. Vi har imidlertid også 

forhåbninger om, at Žižeks bidrag kan bringe analysen et skridt længere ved at koble de to 

forskellige perspektiver sammen i en diskussion.  

Poststrukturalistisk afsæt 

Specialet tager sin videnskabsteoretiske positionering i det poststrukturalistiske paradigme. 

Poststrukturalismen har netop den epistemologiske erkendelsesinteresse som specialet 

bekender sig til, hvor meningsrammer ikke er sat af faste strukturer, men er konstrueret. Med 

poststrukturalismen som afsæt kan vi samtidig lade Luhmann og Žižek iagttage vores empiriske 

genstand ud fra nogle grundlæggende ens betragtninger af det sociale. Vi vil i dette afsnit, i takt 

med at vi uddyber de poststrukturalistiske grundtanker, inddrage de to forskellige syn på disse.  

Den poststrukturalistiske tradition bygger på en række lingvistiske og filosofiske tilgange som 

en kritisk overbygning på strukturalismen. Udgangspunktet for både poststrukturalismen og 

strukturalismen er en grundlæggende kritik af metafysikken, hvor man i sin fokus på det reelle 

og det imaginære overser det symbolske (Esmark et. al. 2005: 13). Den symbolske orden er 

således fælles for poststrukturalismen samt strukturalismen og udgangspunktet for 

strukturbegrebet. Men hvor den klassiske strukturalisme ser det symbolske som noget, der kan 

gøres til genstand for systematisk analyse, peger poststrukturalismen i højere grad imod at se 
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det symbolske som en kilde til evig uro (Esmark et. al. 2005: 15).  Især hos Žižek er det 

symbolske centralt, da han mener, at det er grundlag for al socialitet i form af en symbolsk 

konstrueret virkelighed (Bjerg, 2008:16).  For Luhmann handler det om, at kommunikation 

ikke er en fremstilling af det reelle fra en privilegeret iagttagelsesposition men netop en 

iagttagelse, der kunne være anderledes.  

Poststrukturalismen er samtidig et opgør med centrale opfattelser fra mere traditionelle 

forståelser af videnskaben. Især den strukturalistiske idé om, at dele af virkeligheden bliver 

fuldstændig bestemt af lukkede, statiske og stabile strukturer gør poststrukturalismen op med, 

og hele forestillingen om, at totaliserende begrebssystemer skulle kunne give en udtømmende 

beskrive af virkeligheden, tages der i poststrukturalismen afstand fra, hvilket åbner for en 

postmoderne kritik af videnskabernes betydning (Jacobsen et. al. 1999: 179-180). Dette er helt 

i tråd med Luhmanns begreb om videnskaben, ligesom både Luhmann og Žižek forstår 

virkeligheden som noget konstrueret.  

Poststrukturalismen adskiller sig desuden fra strukturalismen ved en påstand om en 

decentreret struktur, hvor diskursbegrebet er poststrukturalismens synonym for åbne 

strukturer, ligesom ’den tomme betegner’ eller ’fæstepunkter’ erstatter den strukturalistiske 

idé om strukturers centrum. (Esmark et. al. 2005: 27).  Det er Žižek helt på bølgelængde med i 

sin forståelse af ideologiske felter, hvor et givet begreb altid er flydende i sin betydning, hvor 

han gennem en diskursiv fremgangsmåde undersøger den betydning ideologier får gennem 

forskellige fæstepunkter (Žižek, 2010: 175). Luhmann bruger ikke selv diskursbegrebet. Hans 

begreb om semantik har dog en lignende definition i sondringen mellem mening og 

kondenseret mening, og hans semantiske analyser handler netop om, hvordan der tilskrives 

mening til begreber, og hvordan disse ændrer sig over tid (Andersen, 2014). 

Poststrukturalismen udspringer i 1960’ernes Frankrig, men har bl.a. historiske rødder i de 

tyske filosoffer Hegel, Husserl og Heidegger og deres fænomenologiske projekt om at opnå en 

viden, der baserede sig på den absolutte sandhed. Poststrukturalisterne læser dog de filosofiske 

værker på alternativ vis, og ønsker i højere grad at finde et endnu ukendt potentiale i værkerne, 

end at læse dem loyalt (Esmark et. al. 2005: 12).  Žižek er eksempelvis stærkt inspireret af 

Hegel, men inddrager Jacques Lacans freudianske psykoanalyse til en ny læsning af Hegels 

tekster. Mens Luhmann er inspireret af Husserls og Heideggers fænomenologier, hvad angår 

det at lade fænomenerne vise sig, som de er, og det deskriptive fokus på hvordan.   

Poststrukturalismen knytter sig desuden til den spirende frihedstænkning i slutningen i 

1960’erne, og mange poststrukturalister er optaget af marxismen og kapitalismekritik. De 

vender sig gerne mod totaliserende begrebssystemer, der påstås at have en undertrykkende 
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karakter, og som forsøger at påtvinge virkeligheden en orden, der truer med at udvikle sig til 

totalitære politiske systemer (Jacobsen et. al. 1999: 180). Det gør sig i høj grad gældende for 

Žižek, hvis politiske anliggender gerne betragtes som revolutionære (Bjerre & Laustsen, 2006: 

102).  Han retter radikal kritik af det kapitalistiske samfund og pointerer, at individet er 

indkapslet af ideologien og derfor ikke er opmærksomme på retten til oprør mod systemer. 

Žižek mener, at folket har brug for inspiration til at opfinde et universalistisk projekt for at 

kunne tro på, at et sådant faktisk kan gennemføres (Žižek, 2010:15). Her er Luhmanns ærinder 

ikke på samme måde politiske, idet at alt for Luhmann kan reduceres til kontingente 

iagttagelser, hvormed han accepterer samfundets positive og negative sider som betingelser. 

Dette er et godt eksempel på forskelligheden i Luhmann og Žižeks ambitioner og viser tydeligt 

forskelligheden i de poststrukturalistiske retninger.   

Vi har nu afsluttet vores grundlæggende videnskabsteoretiske udgangspunkt, og vi vil nu 

bevæge os   videre til en mere uddybende præsentation af Luhmann og Žižeks 

teoriapparater.  Vi lægger ud med Luhmanns systemteori. 

Luhmanns systemteori 
Luhmann havde som erklæret mål at skabe en teori med universel gyldighed for at kunne 

dække hele samfundet (Luhmann, 2000: 51). Hans forfatterskab spænder derfor bredt og kan 

ikke redegøres for i sin helhed. Dette afsnit vil således kun afdække de dele af Luhmanns 

arbejde, der er mest relevante for dette speciale. Vi indleder med at komme hans teoretiske 

udgangspunkt lidt nærmere, hvorefter vi gennemgår hans teori om sociale systemer, for til sidst 

at sætte nogle ord på de analysebærende begreber.  

Luhmanns teoretiske udgangspunkt 

Luhmann er ikke at betegne som en helt klassisk poststrukturalist, og han kunne i andre 

sammenhænge anråbes anderledes. Der er nemlig stor forskel i tankerne fra Luhmanns tidlige 

værker til hans senere forfatterskab. Når vi alligevel kalder ham poststrukturalist, er det 

anknytning til den sene Luhmann, der indledes med hans hovedværk Sociale Systeme fra 1984. 

Her fremgår det blandt andet, at:  

”Frem for alt skal det undgås at systemteorien bliver fortolket snævert som blot en metode til 

virkelighedsanalyse” (Luhmann, 2000: 48).  

I Sociale Systemer åbner Luhmann for alvor for, at verden udelukkende består af 

kommunikation, hvor han tidligere havde opfattet kommunikation som en handling ved siden 

af andre elementer i sociale systemer (Luhmann, 2000: 179). Desuden bliver begrebet om 

autopoiesis også introduceret i den senere del af Luhmanns virke og bliver centralt for hans 

systemteori. Begrebet låner han fra biologerne Maturana og Varela, der benyttede det til at 
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beskrive levende organismers selvfrembringelse og selvoprettelse. Ordet autopoiesis er 

sammensat af de græske ord autos (=selv) og poiein (= at skabe) (Kneer, Nassehi: 2000: 52). 

Luhmann benytter autopoiesis til at beskrive sociale systemers selvorganisering, som finder 

sted i et netværk af processer, der producerer de komponenter, som netværket selv består 

af.  Autopoietiske systemer er i sin operationelle lukkethed autonome, hvilket betyder, at de 

ikke kan bestemmes af omgivelserne, men kun irriteres af dem.  I den forstand opererer de 

autopoietiske systemer altså rekursivt i den forstand, at alt hvad de skaber, skaber de ud fra sig 

selv og alt, hvad der kræves for at opretholde denne organisation, skaber de selv. Systemerne 

er altså selvreferentielle og dermed afgrænsede og lukkede for deres omverden.    

Sociale systemer er således autopoietiske kommunikationssystemer, hvor de sociale 

bestanddele er inkorporeret i et netværk af integrerede kommunikationer, så de hele tiden ved 

hjælp af egen organisering frembringer og opretholder det netværk, gennem hvilket de netop 

selv bliver frembragt. Det har den konsekvens, at et systems opfattelse af sig selv og sin 

omverden ikke er et udtryk for et objektivt virkelighedsbillede, men som en systemintern 

konstruktion (Kneer, Nassehi, 2000: 60). Det stemmer overens med den poststrukturalistiske 

grundtanke om, at der ikke findes faste og stabile strukturer.  Samtidig er kommunikation og 

autopoiesis afgørende for systemernes iagttagelser af sig selv, hvilket ligeledes er central i 

poststrukturalismens epistemologiske fokus. 

Maturana og Varela’s teori om autopoietiske systemer bliver således en central del af 

Luhmann’s systemteori på linie med Spencer-Brown iagttagelsesbegreb, hvilket vi allerede har 

været inde på. Derudover er Talcot Parsons en central inspirationskilde for Luhmann, og hans 

systemteori kan til dels forstås som en kommunikationsteoretisk omskrivning af Parsons 

systemteori (Andersen, 1999: 108). Parsons teori bygger på en strukturfunktionalistisk tilgang 

til sociale systemer, hvor funktionelle handlinger opretholder og betinger hinanden, og derfor 

er nødvendige for at sikre det sociales fortsatte beståen (Fuglsang; Olsen, 2007: 120). Luhmann 

bygger videre på Parsons idé om opretholdelsen af det sociale system som udgangspunkt for 

en funktionel analyse. Han beskriver med udgangspunkt i Parsons sin egen teori som 

funktionel-strukturalistisk, hvor funktionerne ikke, som hos Parsons, er bundet af et 

overordnet værdimønster eller princip (Fuglsang; Olsen, 2007: 132).  

Luhmanns systemteoris gennemgående funktion er at håndtere kompleksiteten i samfundet, 

hvor verden er det øverste udgangspunkt. Verden er hverken system eller omverden, men 

rummer derimod alle systermer og deres omverden, og den kan således ikke overskrides og 

har ikke nogen omverden selv. Verden er derfor enheden af alle systemer og deres omverden. 

Samtidig er omverdenen altid mere kompleks end systemet, og grænsen mellem system og 

omverden markerer således altid et fald i kompleksitet. Således bliver de sociale systemers 
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primære opgave at udelukke muligheder og på den måde reducere kompleksitet. Dette gør 

systemer netop ved at være autopoietiske og ved at anvende produkterne samt resultaterne af 

egne operationer som basis for videre operationer (Luhmann, 2000: 52-53).   

Det sætter krav til systemernes strukturer om at være foranderlige, da systemets bestanddele 

hele tiden er i en proces, hvor de kan ændre sig. Denne anvendelse af strukturbegrebet stemmer 

godt overens med den sædvanlige poststrukturalistiske tankegang om ustabile strukturer. 

Luhmann kritiserer desuden også de traditionelle strukturalister for at lade erkendelse og 

genstand falde sammen, når de gør brug af strukturbegrebet (Luhmann, 2000: 329-331).    

Med udgangspunkt i systemteorien som en teori om anden ordens iagttagelse benytter vi os af 

den Spencer-Brownske udgave af Luhmanns systemteori. Andre indgangsvinkler kunne have 

været den Parsonske Luhmann eller den Maturanske Luhmann med fokus på henholdsvis 

strukturfunktionalisme eller autopoiesis, hvilket ville have givet lidt andre udgaver af 

systemteorien, idet begreberne ændrer karakter alt efter, hvor man begynder (Andersen, 1999: 

108-109). Med afsæt i anden ordens iagttagelsen kommer epistemologi og tilblivelse i fokus 

gennem en vis afstand til genstanden, hvilket bør øger analysens empirifølsomhed.  

Vi vil i iagttagelsesprogrammet komme nærmere ind på vores konkrete analysestrategiske valg. 

Først en indføring i Luhmanns teori om sociale systemer. 

Teori om sociale systemer  

Vi vil i dette afsnit redegøre for de forskellige sociale systemer, det funktionelt differentierede 

samfund, system/omverdensdifferencen og kommunikationsbegrebet, som alle blandt de 

grundlæggende elementer i teorien om sociale systemer.    

Luhmann opererer med fire overordnede typer af systemer; maskiner, organismer, psykiske og 

sociale (Luhmann, 2000: 37). Systemer kan ikke bestå uden en omverden og konstituerer sig 

selv ved at frembringe og opretholde en difference til omverdenen. På den måde er differencen 

mellem system og omverden udgangspunktet for enhver systemteoretisk analyse (Luhmann, 

2000: 52). For dette speciale handler det om, hvordan det politiske skaber sig selv anderledes 

fra omverdenen. 

Sociale systemer er kommunikationssystemer, der dækker al social kontakt hele vejen op til 

samfundet, der forstås som den samlede hensyntagen til alle mulige kontakter (Luhmann, 

2000: 51). Sociale systemer har således også Luhmanns altovervejende fokus og de danner 

grundlag for alle hans systemteoretiske analyser. Sociale systemer kan yderligere inddeles i tre 

forskellige typer; interaktionssystemer, organisationssystemer og samfundssystemet. Fælles 

for alle sociale systemer er, at de er autopoietiske og selvreferentielle, altså at de skaber og 

opretholder sig selv gennem kommunikationen, hvilket vi allerede har været inde på (Kneer & 
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Nessehi, 1997: 46). Omverdenen er dog samtidig en forudsætning for systemernes 

opretholdelses, idet de netop består af enheden i forskellen system/omverden (Luhmann, 

2000: 52).  

Interaktionssystemer er karakteriseret ved en tilstedeværelse af to eller flere psykiske 

systemer, der kommunikerer med hinanden. Det kan eksempelvis være en samtale, et 

interview, en debat eller lignende. Interaktionen skelner mellem nærværende/fraværende, 

hvor alle der ikke er til stede i interaktionen, er omverden til den. Interaktionssystemet opløses 

således så snart, at interaktionen mellem de deltagende personer ophører (La Cour: 2002: 66).  

Organisationssystemer trækker sin grænse til omverdenen gennem den overordnede skelnen 

mellem medlemmer/ikke-medlemmer. De sætter særlige betingelser for medlemskabet 

gennem forskellige forventningsstrukturer til medlemmer og ikke-medlemmer. 

Organisationssystemerne træffer beslutninger som en reaktion på disse forventninger, og 

denne beslutningskommunikation er således organisationssystemernes særegne 

kommunikationsform (La Cour: 2002: 73).  

Samfundssystemet er det mest omfattende sociale system i Luhmanns teori. Det dækker alle 

interaktionssystemer og organisationssystemer i samfundet, men er mere end den samlede 

sum af alle disse, og kan derfor hverken betegnes som interaktions- eller organisationssystem. 

Samfundets grænse går på den måde mellem, hvad der er kommunikation, og hvad der ikke er 

kommunikation (Andersen, 1999: 127). 

Luhmann beskriver det moderne samfundet som funktionelt differentieret, dvs. struktureret i 

delsystemer med hver deres samfundsfunktion, f.eks. det politiske system, det økonomiske 

system og massemediernes funktionssystem. Disse systemer opererer ud fra 

funktionsspecifikke koder, som er uundgåelige for dem selv og utilgængelige for de andre 

funktionssystemer (Kneer & Nassehi, 1997: 136). Funktionssystemerne kan altså ikke 

kommunikere direkte med andre funktionssystemer, da de iagttager verden gennem deres 

selvfrembragte symbolsk generaliseret medie. Det politiske system iagttager eksempelvis 

verden igennem forskellen styre/styrer med magt som det symbolsk generaliserede medie.  

Systemteoriens skelnen mellem system og omverden betyder, at alt, hvad der ikke er system, 

er omverden hertil. Omverdenen er derfor forskellig fra system til system, da hvert system kun 

udelader sig selv herfra. Ud over denne afgørende skelnen kan systemerne differentieres 

internt. Det betyder, at der sker en gentagelse af systemdannelsen system/omverden, og der 

dannes dermed subsystemer i systemet med resten af systemet som en intern omverden 

(Luhmann, 2000: 54). I Danmark er det politiske system eksempelvis organiseret i en regering, 
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et folketing, kommunale byråd osv., som alle kan iagttages som subsystemer i staten som det 

politiske systems selvbeskrivelse. Dette kommer vi nærmere ind på senere.  

Den interne systemdifferentiering betyder en øget kompleksitet i det samlede systems enhed. 

Kompleksitet betyder i denne sammenhæng det samlede antal af mulige tilstande i et system. 

Et system er således komplekst, når det kan antage mere end én mulig tilstand, og dets 

reduktion af kompleksitet består i at udelukke mulige tilstande. De dannes derfor med henblik 

på at udelukke muligheder, hvor grænsen mellem system og omverden altid markerer et fald i 

kompleksitet. Kompleksitet medfører altså selektionstvang, der medfører kontingens, altså når 

noget kan være, som det er, men også kunne være muligt på en anden måde, og derfor hverken 

er nødvendigt eller umuligt (Luhmann, 2000: 60-61, 146). Med det politiske system som fortsat 

eksempel kan man iagttage, hvordan Folketinget som subsystem er inddelt i regering og 

opposition, som er yderligere inddelt i forskellige partier osv., hvor kompleksiteten således 

reduceres for hvert led, idet antallet af muligheder nedbringes. Gennem selektionstvangen og 

gennem systemernes selvstændige regulering af relationer mellem elementerne, kan det 

forklares, hvordan meget ensartede enheder kan danne meget forskelligartede systemer, f.eks. 

meget forskellige politiske partier (Luhmann, 2000: 62). 

Sociale systemer består udelukkende af kommunikation og er i Luhmanns systemteori derfor 

naturligvis et centralt begreb. Luhmanns kommunikationsbegreb forstås ikke som en 

overlevering af et budskab fra en afsender til en modtager som i traditionelle 

kommunikationsmodeller. Det er derimod en treleddet proces, som består af information, 

meddelelse og forståelse. Informationen er det der kommunikeres om, meddelelsen er måden, 

som der kommunikeres på, og forståelsen er, hvordan meddelelsen opfattes (Andersen, 

1999:126). Denne proces er selektiv, hvilket vil sige, at kommunikationen griber ud efter noget 

på bekostning af noget andet. Der er dog først tale om kommunikation, når alle tre selektioner 

har fundet sted.  Det er altså ikke nok, at en meddelelse er afsendt og modtaget, den skal også 

forstås (Luhmann, 2000:180-181).  

Forståelse inkluderer dog også misforståelse og handler udelukkende om, at der knyttes an til 

meddelelsen. Kommunikation konstitueres således bagudrettet, når en ny kommunikation 

knytter an til meddelelsen. Systemer kan således selv sætte grænser for kommunikationens 

temavalg og udtryksformer, men man kan først sekundært, ved en prøvning af udsagnets 

forståelighed, vide, hvordan der knyttes an til det. Som Luhmann skriver, er udtrykket sikke 

noget lort usædvanligt at finde i en kandidatafhandling, men indtrykket af udsædvanlighed 

forudsætter netop en prøvning af udsagnets forståelighed og tilregning til systemets 

anknytning til det (Luhmann, 2000:186).      
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Med denne præsentation af Luhmanns teori om sociale systemer, vil vi nu gå videre til en 

uddybning af det politiske system og dets relationer til omverdenen.   

Det politiske system 

Følgende afsnit vil uddybe det politiske system, da vi mener, at specialet beskæftiger sig med 

en organisering, der ligger inden for dette funktionssystems operationer.  

Funktionssystemet politik blev i ovenstående generelle indførsel i systemteorien defineret som 

et funktionssystem i det kommunikativt differentierede samfund, der skaber sig selv i den 

konstante skelnen mellem styrer/styret. Det skelner således mellem dem der beskæftiger sig 

med at regere og dem som ikke gør, men som til gengæld gøres til genstand for de styrendes 

regeren. Her kan forskellen indføres på den styrende side, som udtryk for de politiske partiers 

strukturering over forskellen regering/opposition (King & Thornhill, 2003: 71).  

Systemets funktion er at træffe kollektivt bindende beslutninger, som det effektuerer gennem 

mediet magt. Her må magt ikke forveksles med tvang. Luhmann specificerer, at magt er det 

modsatte af tvang, og at et systems brug af tvang blot udstiller dets magtesløshed. Magt i 

systemteoretisk forstand er ledelse af selvledelse, dvs. at magt er magten til at forme andre 

systemers selvskabelse. Det er således en forudsætning for magt, at den styrede er fri til at styre 

sig selv i dennes konstante fortolkning af den styrendes intentioner. Dog må tvang altid være 

tilstede i magtkommunikation, som alternativ til magten (Andersen, 2008: 165-167). Det 

politiske systems er således afhængig af andre systemers anknytning og bearbejdning af det 

kollektivt bindende beslutninger. Politikerne kan f.eks. ikke vide sig sikre på, at deres 

beslutninger implementeres i forvaltningen som de havde tænkt. At det politiske system 

anvender mediet magt betyder dermed ikke, at det er de andre funktionssystemer overlegen.   

Magtens funktion ligger i at regulere kontingens, hvilket ikke nødvendigvis er et politisk 

fænomen. Når det politiske system ikke har eksklusiv adgang til mediet magt, må systemet finde 

et andet referencepunkt, der kan udgøre grænsen til dets omverden. Her stiller begrebet staten 

sig til rådighed, og det bliver således det politiske systems selvbeskrivelse. Dog peger Luhmann 

på, at det politiske system og staten ikke er en og samme, f.eks. tilregnes staten ikke politiske 

aktiviteter, men omvendt er politikken afhængig af en stat at træffe kollektive beslutninger for. 

Når begrebet staten gør sig til genstand for politikkens selvbeskrivelse, tager den form af en 

semantisk artefakt, hvormed det politiske system kan begynde at referere til sig selv som 

retsstat, velfærdsstat, konkurrencestat, mv. (Luhmann, 2000: 527-528).  

Når det politiske system knytter an til tillidskrisen, er sker det bl.a. med reference til en mistillid 

de iagttager i befolkning, altså i systemets omverden. Denne mistillid er rettet mod det politiske 

system selv, så når det politiske system iagttager, er det på baggrund af andre iagttagelser er 
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dem selv. Til at forstå forholdet mellem det politiske system og befolkning, kan vi trække på 

Anders Esmark (2006) forståelse af en dannelse af en funktionel offentlighed, der gør det muligt 

at tale om en offentlig mening (Esmark, 2006: 154). Offentligheden udgør her det medium, der 

gør det muligt for det politiske system, at iagttage sig selv som iagttaget. Således kan systemet 

reflektere over sig selv som iagttaget (Esmark, 2006: 158). På den baggrund vil vi se det som et 

udtryk for, at det politiske system reflekterer over sig selv gennem offentligheden når det 

knytter an til tillidskrisen i befolkningen.  

Det politiske system kobler sig til funktionssystemet massemedier, der står for konstruktionen 

af vores realitet. Luhmann skriver således, at hvad vi ved om vores samfund og verden, det ved 

vi fra massemedierne (Luhmann, 2002: 9). Eftersom massemedierne står for medieringen af 

vores realitet, må de antages at spille en rolle i forhold til tillidskrisen. De lader faktisk til at 

have en del forklaringskraft i forhold til at forstå, hvorfor en sådan krise opstår. Dette spørgsmål 

ligger imidlertid uden for dette speciales erkendelsesinteresse, hvorfor vi heller ikke vil 

beskrive dem nærmere.  

Luhmann har med bogen Tillid - en mekanisme til reduktion af social kompleksitet dedikeret 

et helt værk til at undersøge tillid og mistillid. Vi vil dog ikke redegøre for Luhmanns 

(mis)tillidsbegreb, da en del af analysen handler om, hvilken mening tillidskrisen tilskrives, og 

vi her ønsker at lade tillidskrisen træde frem, som det politiske system beskriver det.  

Vi bevæger os nu fra præsentationen af Luhmann videre til specialets anden fremtrædende 

teoretiker, Slavoj Žižek. 

Žižeks ideologikritik 

Slavoj Žižek er kendt som en bemærkelsesværdig figur, der kan skrive sociolog, filosof, 

psykoanalytiker, kulturkritiker og sågar slovensk præsidentkandidat på sit CV. Žižek er en del 

af Ljublianaskolen, som forsøger at forene sociologi og marxisme med psykoanalytiske 

indsigter. Han har skrevet en lang række bøger og videnskabelige artikler, men er især kendt 

for ’The sublime object of Ideology’ fra 1989, hvor han sætter fokus på ideologiens funktion i 

samfundet.  

Vi vil i det følgende præsentere Žižeks grundlæggende teori. Vi begynder med at indføring i 

hans teoretiske ståsted, efterfulgt af en præsentation af hans ideologikritik.  

Žižeks teoretiske udgangspunkt 

Žižek skriver i indledningen til Ideologiens sublime objekt, at bogen blandt andet har til formål 

at artikulere Lacans radikale brud med poststrukturalismen. Lacan er Žižeks store 

inspirationskilde, og derfor kan det forekomme lidt kontroversielt at vi kalder Žižek for 
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poststrukturalist. Når vi gør det alligevel, er det med afsæt i poststrukturalismen som en 

erkendelse af, at den sociale virkeligheds grundlæggende niveau er det symbolske i den 

triangulære sondring mellem det reelle, det imaginære og det symbolske (Esmark et al. 2005: 

13).  

Žižeks arbejde tager i store træk udgangspunkt i den lacanianske psykoanalyse, hvor denne 

triade netop er central. Lacan præsenterer de tre ordener som tre former for subjektivitet; jeget 

(det imaginære), subjektet (det symbolske) og resten (det reelle), hvor alle tre dimensioner er 

afgørende for forståelsen af vores væren i verden (Bjerre & Laustsen, 2013: 49). 

Det reelle er den menneskelige krop som er hele forudsætningen for menneskelig identifikation. 

Det er den tidligste menneske fase, hvor der hverken findes en oplevelse af et selv eller en 

omverden, men udelukkende uddifferentierede sansninger og fornemmelser (Rösing, 2005: 

105). Det er på den måde en slags præsocial væren. Det er samtidig også et udtryk for den rest, 

der står tilbage, når subjektet har identificeret sig, men også hele forudsætningen for denne 

identifikationsproces (Bjerre & Laustsen, 2013: 49). 

Det imaginære henviser til forestillingen om et center, som subjektet ikke kan skabe et narrativ 

uden. Det er altså forudsætningen for at kæde oplevelser og erfaringer sammen samt reflektere 

over disse (Bjerre & Laustsen, 2013: 49). Det imaginære hænger sammen med Lacans begreb 

om spejlstadiet, som handler om formationen af egoet gennem identifikationen med et billede 

af sig selv. Det sker i de første år af børns liv, hvor de begynder at anerkende deres eget 

spejlbillede, f.eks. igennem en refleksion i moderens ansigt. Mødet med spejlet danner 

udgangspunkt for alle senere identifikationer og må forstås som internaliseringer, der knytter 

sig til nogle fantasiforestillinger, hvori man fremstår, som man gerne vil være: Hel, fuldkommen 

og tiltalende over for sig selv (Fink & Hauge, 1991: 57). 

Det symbolske er i Lacans psykoanalyse de støbeforme, som er forudsætningen for 

identitetsdannelsen (Bjerre; Laustsen, 2013: 49). Princippet for den symbolske orden er den 

skelsætten, uden hvilket skellet mellem symbolsk, reel og imaginær på ingen måde kan sættes. 

Det er det sidste af de tre menneskelige udviklingsstadier og indtræder som sprogets forskels- 

og forskydningsdannelse i modsætning til det reelles mangel på differentiering og det 

imaginæres fantasi om selvidentitet (Rösing, 2005: 105). 

Den symbolske orden struktureres endvidere i relationen til den Anden, som er den fiktive 

figur, som subjektet reflekterer sig selv i (Hyldgaard, 2000:14). I en poststrukturalistisk 

tankegang er det vigtigt at pointere, at den Anden, ikke er noget absolut eller eksistentielt, der 

ligger inde med sandheden. Den er altså ikke en metafysisk instans, men blot en position i den 

symbolske orden (Rösing, 2005: 112). 
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Žižek beskæftiger sig især med det symbolske, og dennes relationer til de andre ordener. Den 

symbolske orden opstår, f.eks., når vi igennem sproglig og social mediering forholder os til det 

reelle, hvori der således sker en annullering af det reelle. Det reelle kan altså ikke bestå, så snart 

vi begynder at forholde os til den og bliver erstattet af en symbolsk konstrueret virkelighed 

(Bjerg, 2008: 16). På samme måde hører fantasien om, at vi kan komme ud over den symbolske 

orden til i den imaginære orden. At træde ind i den symbolske orden er således en 

subjektivering; det er det at blive et socialt væsen med et begær og et sprog (Rösing, 2005: 106). 

Det Lacanianske subjekt kan på baggrund heraf siges at være konstitueret ved en mangel, hvor 

de sociale roller og identifikationer, som laves i den sociale orden, kan ses som en vedblivende 

stræben efter at fylde denne mangel. Men denne stræben er paradoksal, da det at være subjekt 

netop er ikke at være fuldkommen, idet det hele selv nemlig ikke ville være noget selv (Bjerg, 

2006). Jagten på denne helhed fremstår på den måde som det ubevidste og som den mangel, 

der giver subjektet sin betydning. 

Det ubevidste er således for Lacan et udtryk for denne mangel, som artikuleres igennem sproget 

og samtidig struktureret igennem den Anden (Rösing, 2005: 111). Det vil sige, at det, der 

begæres, er at blive begæret af den anden, hvilket vil sige at blive eller gøre det, som den anden 

vil finde elskværdigt (Bjerre & Laustsen, 2013: 44). Endvidere betyder konstitueringen af det 

menneskelige begær igennem andres begær, at begæret er et socialt fænomen, som består i de 

processer igennem hvilke, subjektet skabes. Begæret findes således inden for den symbolske 

orden, og er selve forskellen mellem et krav og et behov, og det må ikke forveksles med disse 

(Rösing, 2005: 113). 

Subjektet er således en paradoksal konstitution, der på den ene side er et begærende subjekt, 

der jagter ’det’, der kan udfylde dets mangel, og give det nydelse, men på den anden side kan 

denne absolutte tilfredsstillelse aldrig opnås. Det at være subjekt, er derfor det, at være på jagt 

efter noget, der helt konstitutivt, er umuligt (Bjerg, 2008: 104). Den psykoanalytiske term 

nydelse er således for Žižek, ikke kun tilfredsstillelse, men netop den kombination af 

tilfredsstillelse og smerte, der opstår i begæret efter den mangel, den Anden formodes at være 

i besiddelse af (Žižek, 2010: 112). Den absolutte nydelse er naturligvis en illusion skabt i den 

symbolske orden, som kun er ”mulig på grundlag af en vis ikke-viden, en vis uvidenhed.” (Žižek, 

2010: 112) 

Det der begæres, som ikke eksisterer, men som heller ikke er intet, kalder Žižek for ideologiske 

objekter. Det er den fantasmatiske fascinationskraft ved objekter, der ikke kan siges eller 

repræsenteres, og er altså ikke objektet selv. Ideologiske objekter er baggrunden for, at vi hele 
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tiden begærer objekter, som har karakter af aldrig at være helt det rette. Det er begærets objekt-

årsag (Bjerre & Laustsen, 2013: 89).  

Med begreberne om subjekt, begær og det ubevidste kan der trækkes en parallel fra Žižek og 

Lacan til Freud. Lacan udtrykker endda en mission om at vende ”tilbage til Freud” (Rösing, 

2005: 98). Men hvor formålet for Freud hovedsageligt var at studere psyken og psykiske lidelse, 

forsøger Lacan med sin psykoanalyse at gå skridtet videre og udforske de mellemmenneskelige 

relationer samt at gøre den relevant for sociologien. Dette lader sig gøre ved tænkningen om, 

at det ubevidste er struktureret af og som sprog (Rösing, 2005: 101).  

På samfundsniveau lader det ubevidste sig strukturere i funktioner, der varetages af personer, 

genstande, ord eller lignende. Det ubevidste er ligesom hos subjektet altid til stede i samfundet, 

men man kan ikke pege på, hvad det er. Samtidig er subjektet, som relation, aldrig adskilt fra 

samfundet, men har indvirkning på det, ligesom samfundet har indvirkning på subjektet 

(Rösing, 2007: 44-46). 

Med den psykoanalytisk funderede socialteori kommer Žižek for alvor ind i billedet.  Hans 

værker markerer ikke altid en tydelig overgang fra det individorienterede til det 

samfundsmæssige, og overgangen er heller ikke nødvendigvis helt entydig. Man kan dog som 

udgangspunkt sige, at den psykoanalytisk funderede socialteori pirres af sociale fænomener, og 

placerer det individuelle i baggrunden i modsætning til den kliniske psykoanalyse, der placerer 

det samfundsmæssige i baggrunden (Bjerre; Laustsen, 2013:50). 

Žižek går et skridt længere end Lacan og to skridt længere end Freud, og gør psykoanalysen 

politisk som en samfundsanalyse af nutidens kapitalisme. Således bliver Žižeks brug af 

psykoanalysen til en sociologisk analyse af, hvordan samfundets ideologi håndterer 

konstitutive paradokser i den sociale orden. Samfundet er altså for Žižek et lige så skrøbeligt og 

ufuldstændigt projekt som subjektet, og derfor må ethvert styre sikre sig tilslutning og 

legitimitet for at kunne opretholde sig selv. Dette lader sig gøre gennem ideologien, som skal 

gøre det muligt for individet at spejle sig selv i samfundet (Laustsen, 2005:202). 

Lacan er uden tvivl Žižeks største inspirationskilde. Han trækker dog også på andre markante 

skikkelser, f.eks. politiske teoretikere som Karl Marx og Ernesto Laclau samt filosoffer som Kant 

og Hegel, og deraf tysk idealisme i sin helhed (Bjerre; Laustsen, 2013:15).   

Žižek undersøger i sine politiske analyser af samfundet, hvad den moderne kapitalisme gør ved 

individet. Det gør han med udgangspunkt i Marx’s kritik af kapitalismen, og han knytter især an 

til begrebet merværdi, altså den profit eller det overskud som fremkommer ved arbejdernes 

udførte arbejde, der som udgangspunkt tilfalder kapitalejerne.  
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Sammenhængen mellem Marx’s merværdi og Lacans reelle - altså den rest, der unddrager sig 

symbolisering - er slående. Logikken bag merværdien er slet og ret den samme som logikken 

bag det ideologiske objekt. Dette er en central pointe i Žižeks kritik af kapitalismen. Det er 

nemlig et ideologisk fantasme, at forbruget af varer skulle kunne tilfredsstille begæret, da det 

netop er forbruget selv, der er begæret. For Žižek kan der inden for den kapitalistiske 

produktionsform aldrig forekomme en overensstemmelse mellem produktionsforhold og 

produktionskræfter. Det skyldes forskellen mellem den sociale produktionsmåde og den 

individuelle private form for tilegnelse. Der vil altså altid være en rest, et overskud som 

tilkommer kapitalisten, hvilket driver kapitalismen ud i en permanent udvikling (Žižek, 2010: 

91-94). 

Der er altså tale om en paradoksal tilstand, hvor manglen på balance fører til evig forandring 

og udvikling. Her formår kapitalismen at omforme sin egen fundamentale afmagt til sin egen 

betingelse for overlevelse, idet arbejderen fravristes merværdien af sit arbejde, som derfor kan 

cirkulere i kapitalkredsløbet, og udgør forudsætningen for kapitalismens reproduktion (Bjerg, 

2008: 81). 

Dette kalder Žižek også for selvets mer-nydelse, idet nydelsen kun viser sig i form af 

overskuddet, og uden overskud ikke ville være nydelse, på samme måde som kapitalismen 

ophører med at eksistere, hvis den forbliver, som den er (Žižek, 2010: 95). For at opnå denne 

nydelse tilbydes selvet forskellige objekter, som det angiveligt mangler for at for blive formet i 

det sociale som et begærende selv, altså ideologiske objekter, som f.eks. varen i kapitalismen.  

De ideologiske objekter er samtidig ideologiens symptom. Det indeholder nemlig den nydelse, 

der betyder, at vi slet ikke har noget ønske om at blive ’helbredt’. Vi ønsker ikke, at begæret 

bliver tilfredsstillet, fordi nydelsen ved at søge det tilfredsstillet dermed forsvinder. Symptomet 

bliver på den måde beviset på ideologiens egen umulighed. Symptomet kan kun nydes, hvis 

man ikke er opmærksom på dets logik. Den vellykkede fortolkning af symptomet vil udmønte 

sig i dets opløsning (Žižek, 2010: 60).  

Ideologibegrebet indeholder derfor ”en slags grundlæggende, konstitutiv naivitet: en 

miskendelse af egne forudsætninger og faktiske omstændigheder, en distance, en divergens 

mellem den såkaldte sociale virkelighed, og vores repræsentation, vores falske bevidsthed om den” 

(Žižek, 2010: 68). Ideologi skal derfor ikke blot forstås som en ’falsk bevidsthed’, ideologi er 

snarere en social virkelighed, der i sin eksistens kræver deltagernes uvidenhed om selve dens 

essens. Det vil med andre ord sige, at ideologi ikke er en illusorisk repræsentation af 

virkeligheden, men at denne virkelighed i sig selv, allerede i udgangspunktet, er ideologisk 

(Žižek, 2010: 60).  
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Žižeks ønske om, at kunne forholde sig kritisk og diagnostisk til samfundet, grunder i en 

erkendelse af, at magten er struktureret på en inkonsistent måde omkring en fundamental 

uudgrundelighed (Laustsen, 2005: 219). Han er således stærk kritiker af totalitære og lukkede 

politiske systemer og ser ingen nødvendighed i kapitalismen, hvilket er helt i 

overensstemmelse med det poststrukturalistiske paradigmes forestilling om flydende 

strukturer.  

Vi vil nu gå videre til en nærmere præsentation af Žižeks ideologikritik.  

Ideologikritik  

Žižeks ideologikritik bygger langt hen ad vejen på Marx’s ideologikritik, som har til formål at 

oplyse den arbejdende underklasse om deres egen underkastelse af kapitalismen. Det handler 

om, at arbejderne skal indse, at de er underlagt ideologien i en naiv bevidsthed: ”de ved det ikke, 

men de gør det”, og at oplysning herom kan sætte subjektet fri (Žižek, 2010: 68).  

Denne idé om ideologi bygger Žižek videre på. Han mener nemlig, at den traditionelle 

ideologikritiske forestilling om oplysning er forgæves, da ideologien i dag primært fungerer 

kynisk. Her er Žižek inspireret af den tyske filosof, Peter Sloterdijk, der i sin bog Kritik af den 

kyniske fornuft (1983) introducerer den nye kynismes oplyste falske bevidsthed. Han pointerer, 

at det kyniske subjekt godt ved, at der er en forskel mellem den ideologiske maske og den 

sociale virkelighed, men han bærer alligevel masken. Sloterdijks udgave af ’de ved det ikke, men 

de gør det’ vil således lyde: ”De ved udmærket, hvad de gør, men de gør det alligevel” (Žižek, 2010: 

69).  

Denne overgang fra falsk bevidsthed til oplyst falsk bevidsthed betyder, at samfundets individer 

eksempelvis er helt på det rene med, at penge i sig selv ikke har nogen værdi, men at værdien 

tilskrives i det sociale, men alligevel handler, som om de ikke ved det. Žižek påpeger, at 

individerne her miskender det faktum, at de i selve denne sociale virkelighed er styret af den 

illusion, der strukturerer deres virkelighed. Der er således tale om en dobbelt illusion, der: 

”Består i at overse den illusion, der strukturerer vores reelle faktiske forhold til virkeligheden. Og 

det er denne oversete, ubevidste illusion, man kunne kalde det ideologiske fantasme” (Žižek, 2010: 

73) 

Ifølge Žižek er ideologiens grundlæggende stadie ikke illusionen, der dækker over, hvordan 

tingene egentligt forholder sig men derimod det ubevidste fantasme, eller den dobbelte illusion, 

der strukturerer vores sociale virkelighed i sig selv (Žižek, 2010: 73).  

En ideologikritik handler således ikke om at vise, at ideologier misrepræsenterer en 

virkelighed, men at vise, at selve forestillingen om en virkelighed bag den ideologiske maske er 
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en illusion (Laustsen, 2005:213). Kynismen er i den forstan, kun en blandt flere mulige måder, 

hvorpå individet kan gøre sig selv blind over for det ideologiske fantasmes strukturerende 

magt.  

Den refleksive distance kan f.eks. også bestå i, at tingene ikke tages så alvorlig - måske med en 

ironisk distance - men det gøres stadig. Žižek foreslår således at Sloterdijks ’de ved udmærket, 

hvad de gør, men de gør det alligevel’ udvides til at hedde: ’De ved, at de i deres aktivitet, følger 

en illusion, men de gør det alligevel’ (Žižek, 2010: 73). 

Det kan eksempelvis ses som et udtryk for, at man godt ved, at man følger en illusion, når man 

som vælger stemmer til afstemningen om retsforbeholdet, mens man samtidig distancerer sig 

fra det politiske ved at erklære mistillid til politikerne. Det er en slags dis-identifikation, der gør 

det muligt for individet at blive ved med at handle som ’oplyst’ ved at fortælle sig selv, at det i 

virkeligheden ikke er vores selv, der handler, men blot et der er tvunget af omstændighederne. 

Gennem kritikken af ideologien styrkes individets opfattelse af, at det ’ægte’ selv er kritisk 

distanceret fra ’hverdags’ selvet, der hele tiden frivilligt underkaster sig omstændighederne og 

realiteterne (Karlsen & Villadsen, 2013: 66). Vælgeren som hverdagsselvet, den mistillidsfulde 

som det ægte selv.  

For Žižek er den ubevidste illusion centralt, idet han anser det som den samfundsorden, vi 

indgår i, uden at være bevidste om det. Det er altså de dele af den symbolske orden, som 

individet ikke har overblik over, og ikke således ved, hvordan hænger sammen, der kan 

betegnes som det ubevidste. I psykoanalytiske termer kan man sige, at det er, hvordan 

analysanden ’lever sin verden’, der gør det ubevidste interessant for Žižeks ideologikritik 

(Bjerre & Laustsen, 2006: 17).  Det ubevidste bliver nemlig det, der binder polerne mellem 

individ og samfund sammen, da individet aldrig er fuldbragt og derfor altid forsøger at 

identificere sig med sociale roller og normer, hvilket aldrig lykkes helt.  

Analysen af dette kalder Žižek for at gå igennem fantasmet, hvilket vil sige at se hvilket begær 

og hvilken nydelse der foregår i sociale strukturer. Når man går igennem fantasmet, skal 

individet konfronteres med de uerkendte følger af sin gøren og laden, og skal herigennem indse, 

at de forestillinger, der gøres, er projiceringer af ønsket om begærets opfyldelse på et bestemt 

objekt - enten som dets faktiske opfyldelse eller som det, der forhindrer opfyldelsen (Bjerre & 

Laustsen, 2006: 47).  

Žižek fremhæver gerne nazismen under anden verdenskrig, når han skal eksemplificere 

ideologi og fantasme. Han ser naziregimet som det ideologiske projekt og jøden som det 

ideologiske objekt, der forhindrer forestillingen om et Tyskland i total harmoni. Jøden bliver 

således, igennem tillagte karaktertræk, ideologiens nydelsestyv. I virkeligheden er det 
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naturligvis ikke jøden der forhindrer denne fuldkommenhed, men til gengæld naziregimets 

egen umulighed, dvs. den grundlæggende antagonistiske og uafsluttede karakter, som alle 

samfund har (Žižek, 2010:11).  

Žižek understreger gerne, at det moderne samfund ikke på samme måde som nazismen eller 

stalinismen (som han også ynder at bruge som eksempel), indeholder den samme store 

sammenhængende fortælling. Det er således i højere grad op til os selv at skabe de ideologiske 

fortællinger at spejle os i. Ideologi handler således ikke så meget om, at nogen forsøger at bilde 

os ind, at vi lever i en orden, hvor der er taget højde for alt, og hvor staten har alle de rigtige 

svar, men om at få os til at leve et liv, der er i overensstemmelse med den grundlæggende 

samfundsorden, uden at vi nødvendigvis bevidst lægger mærke til det (Bjerre & Laustsen i 

Žižek, 2010:13).  

Žižek påpeger, at det er fantasmet, der lærer os at begære. Begæret er således ikke noget før-

sprogligt, men derimod socialt og sprogligt medieret i den symbolske orden. Han pointerer, at 

det er bægeret, der gør os til mennesker, idet vores begær er rette mod et andet menneskes 

begær. Men da den andens begær er uudgrundeligt, bliver individets begær aldrig helt opfyldt, 

og glider derfor fra objekt til objekt. 

Her bliver ideologiens funktion at tilbyde subjektet fantasmer om det fuldstændigt opfyldte 

begær, og hermed gør ideologien det muligt for en stund at stoppe med at hoppe fra objekt til 

objekt og tildække, at begæret i virkeligheden er uopfyldeligt. Derfor vil ingen konkret genstand 

eller praksis endegyldigt tilfredsstille begæret, men afføde erfaringen, at det alligevel ’ikke helt 

var dét’ (Villadsen, 2015). Fantasmet har således to grundlæggende funktioner. For det første 

at skjule manglen i det reelle, og for det andet at stimulere begæret efter at opnå denne 

absolutte nydelse, som fantasmet lover.  

Idet et fantasme får en symbolsk overdetermination, bliver det ideologiske objekt sublimeret. 

Det vil sige, at objektet skal kunne indeholde hele subjektets værensmangel, hvilket vi allerede 

har været inde på tidligere. Det sublime objekt kan kun opretholde det ideologiske fantasme så 

længe det fremstår som noget særligt, hvilket vil sige, at fascinationskraften skal opfattes som 

en indbygget kraft i objektet. Hvis man kommer for tæt på objektet, kan det ’desublimeres’, idet 

det opdages, at opjektet ikke kan udfylde den grundlæggende værensmangel, og derfor blot er 

et almindeligt objekt (Bjerg, 2008: 35).  

Vi kan på baggrund af denne introduktion sige, at Žižeks ideologikritik har tre sammenhænge 

formål. For det første at vise, at et givent samfundsforhold er en diskursiv konstruktion, der 

kunne have været anderledes, og som bygger på en række strategier, gennem hvilke det 

ideologiske felt er skabt. Efterfølgende må det påvises, at der bag de diskursive strategier ligger 
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en strukturel og ahistorisk nødvendighed, altså at et ideologisk fantasme forsøger at skjule en 

traumatisk mangel for at tilfredsstille subjektets begær (Laustsen, 2005: 214). Afslutningvis 

handler det således om at gå igennem fantasmet, og afsløre de fantasmatiske forestillinger som 

overførsler af begæret på et bestemt objekt, og dermed identificere sig med symptomet. Den 

vellykkede fortolkning af symptomet vil udmønte sig i dets opløsning, og analysens afslutning 

består således i, at den fantasmatiske forestilling, som den Anden ønsker at opretholde, bliver 

opgivet, og dermed ikke længere definerer subjektets plads.  

Konstruktion af empiri 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores overvejelser omkring specialets empirikonstruktion. 

Systemteorien indeholder som bekendt ikke redskaber til erkendelse af objektiv sandhed og 

stiller således heller ikke metoderegler til rådighed for empiriindsamlingen. Derfor må vi også 

i denne sammenhæng redegøre for de valg, som vi har truffet.   

Specialet bygger på iagttagelse af iagttagelser som iagttagelser. Iagttagelserne formes derfor af 

det blik, som teorien stiller til rådighed. Vi må derfor opgive forestillingen om empiriske 

fænomener. I stedet må vi iagttage vores empiri som kommunikation, der iagttager og 

acceptere, at vores analysegenstand bliver et produkt af vores iagttagelse (La Cour, 2005: 5).  

Vores blik ledes i specialet af analysedelenes forskellige ledeforskelle, og vi har derfor ikke 

mulighed for at se, hvad der ikke falder inden for disse. På den måde afgrænser vores 

analysestrategiske valg os empirisk ved, at vi bliver blinde for, hvad andre iagttagelser kunne 

have i iagttaget i empirien.  

Som udgangspunkt har ingen kildetyper højere videnskabelig værdi end andre. Dog synes visse 

kildetyper at være mere oplagte at anvende i en systemteoretiske analyse, ligesom noget empiri 

virker mere relevant for besvarelsen af netop vores problemformuleringen end andet.  

Dokumentstudier har længe været en foretrukket kilde for systemteoretiske analyser, og 

Luhmann tog selv udgangspunkt i dokumentanalyser. Dette kan hænge sammen med den 

kommunikative værdi, som Luhmann tillægger skriften som udbredelsesmedie:  

”Først og fremmest står det skriftligt fikserede fast; man ændrer det kun, hvis man vil ændre det; 

men det kan man så netop ville. ” (Luhmann, 2000: 127) 

Skriften giver kommunikationens meningsfiksering en robusthed, som kommunikation på 

baggrund af interaktion ikke kan opnå. Her er meningsfikseringen nemlig afhængig af 

interaktionsdeltagernes erindring:   



27 

”Gennem skrift bliver det muligt at opbevare kommunikation, uafhængigt af 

interaktionsdeltagernes levende erindring, ja sågar uafhængig af interaktion” (Luhmann, 2000: 

127) 

Samtidig muliggør skriften, at kommunikationen udbredes uafhængigt af interaktion. Her ligger 

kilden til vores valg af dokumentstudier. Nemlig det, at interaktion ikke er nødvendigt, og at 

skriftens tidslige og rumlige udvidelse muliggør, at det politiske systems kommunikation 

rammer flere vælgere end eksempelvis kommunikationen ved vælgermøder o.lign.  

Vi har i forbindelse med indsamlingen af empiri til dette speciale ikke haft problemer med at få 

adgang til de ønskede informationer. Vi har været på jagt efter kommunikation i det offentlige 

rum, og derfor har tilgængeligheden også været stor. Empiriindsamlingen handler således 

hovedsageligt om at finde den relevante information og afgrænse sig fra alt andet.  

Vores empiri udgøres således af folkevalgte politikeres offentlige kommunikation om 

tillidskrisen i forbindelse med folkeafstemningen. Dette lader sig hovedsageligt materialisere i 

avisartikler, debatindlæg og blogs. Vi inddrager desuden i mindre omfang tv-debatter og 

reportager fra debatter.  

Empirien er hovedsageligt indsamlet ved brug af avisdatabasen Infomedia og ved fokuserede 

søgninger på internettets søgemaskiner. Søgningerne er fokuseret ved at koble ord som 

retsforbehold og folkeafstemning med ord som mistillid, tillid, tillidskrise og politikerlede. 

Baggrunden for denne kobling er, at vi udelukkende har villet inddrage kommunikation, hvor 

(mis)tilliden optræder i forbindelse med folkeafstemningen. Der vil naturligvis være relevant 

information, som er gået vore næser forbi. Vi vil dog mene, at vores informationssøgning har 

haft en tilstrækkelig grundighed til, at de afgørende sammenhænge i meningstilskrivningen er 

inkluderet.  

Vi vil mene, at videomediet i dag har mange af samme træk og styrker i forhold til 

meningsfiksering som skriften. Videomediet synes på internettet at flyde på samme måde som 

skriftlige kilder, og vi har heller ikke haft problemer med at finde frem til de transmitterede 

debatter op til folkeafstemningen. Vi har lavet fokuserede søgninger ud fra samme præmisser 

som ovenfor.  

Vi bruger udelukkende kommunikation fra folketingsmedlemmer og danske medlemmer af 

Europa-Parlamentet. Det gør vi, da disse har til opgave at træffe beslutninger på Danmarks 

vegne i forbindelse med EU-spørgsmål, og desuden kommer bredere ud i medierne end 

eksempelvis lokalpolitikere. Afgrænsningen er endvidere en erkendelse af, at vi ikke har haft 

ressourcer til at gennemgå al information om tillidskrisen og retsforbeholdet.  
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Vi har i processen desuden overvejet mulighederne i at foretage interviews med nogle af de 

folkevalgte politikere, der optræder i den inddragede kommunikation. I et systemteoretisk 

perspektiv kan interviewet tilbyde en indsigt i den mundtlige udokumenterede 

kommunikation, der opstår i interaktioner. Derudover træffes der mundtligt beslutninger, der 

ikke kan iagttages i skriftlig kommunikation (La Cour et. al., 2005: 11). Med specialets 

erkendelsesinteresse og vores fokus på offentlig kommunikation har vi dog fundet det 

afgørende, at det empiriske grundlag i et eller andet omfang har været tilgængeligt for 

befolkningen, og derfor har vi ikke fundet noget brugbart i at lave interviews retrospektivt.  

Iagttagelsesprogram 
Som beskrevet førhen må vi med poststrukturalismens epistemologiske fokus forkaste idéen 

om teorier som redskaber til erkendelse af verden, som den er. I erkendelse af, at teorier 

snarere er et valg af briller, der lader verden træde frem på en måde frem for en anden, må vi 

redegøre for, hvordan disse valg former analysegenstanden. Således vil en Foucauldiansk 

analyse ofte fokusere på den magt, som diskursive strukturer udøver på individet, en Laclausk 

hegemonianalyse på selve den diskursive kamp, der skaber disse strukturer og 

systemteoretiske analyse på, hvordan systemer skaber og opretholder sig selv.  

Dette afsnit kan derfor ses som en redegørelse for, hvordan vi i de enkelte analysedele vil gøre 

empirien til genstand for egne iagttagelser på baggrund af det analysestrategibegreb der 

indledningsvis er blevet introduceret. Konkret handler det om at redegøre for vores valg af 

iagttagelsespunkt, ledeforskel og konditionering af ledeforskellen (Andersen, 1999: 115-116).  

Valg af iagttagelsespunkt handler om, hvordan den iagttagede genstand formes, og med hvilken 

systemreference (interaktion-, organisation- eller samfundssystem) den iagttages (Andersen, 

1999: 116). Vi har i beskrivelsen af funktionssystemet politik forklaret, at vi iagttager et 

subsystem heri, der træffer beslutninger for Danmark. Dette subsystem vil vi kalde for det 

politiske system, som således ikke er identisk med funktionssystemet politik. 

Kommunikationen i det politiske system tager en organiseret form i sin skelnen mellem danske 

folkevalgte, og ikke. Det politiske system iagttages derfor som et organisationssystem, der i sin 

anknytning til tillidskrisen iagttager sig selv.  

Ud over iagttagelsespunkt må den valgte ledeforskel redegøres for og konditioneres. 

Ledeforskellen sætter rammen for iagttagelsen af iagttagelser, således at noget i den iagttagede 

iagttagelse dukker op frem for noget andet (Andersen, 1999: 115). Med ledeforskellen 

system/omverden, bliver det f.eks. muligt at se, hvordan kommunikationen skaber systemet i 

sin skelnen mellem sig selv og sin omverden. Konditionering handler om opstilling af 

betingelser for indikation, dvs. hvornår kan det, der iagttages, markeres som system og hvornår 
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som omverden (Andersen, 1999: 116). Da ledeforskellen vil variere for hver analysedel, vil 

disse blive konditioneret løbende.                    

Funktionel metode 
Luhmann beskriver i Sociale Systemer (2000) Funktionel metode som systemteoriens metode. 

Metodens sigte er at forstå det eksisterende som kontingent og det forskelligartede som 

sammenligneligt. Dette gøres ved at relatere analysegenstande til perspektiver på dens 

problemer for således at vise, at problemet kan løses på én måde såvel som på en anden 

(Luhmann, 2000: 91). Samtidig former løsningen problemet, og problemet former løsningen. 

Hvis løsningen på mistilliden til politikerne f.eks. er mere direkte demokrati, konstrueres 

problemet som et repræsentationsproblem, mens ansættelsen af spindoktorer konstruerer 

problemet som et formidlingsproblem.  Det er med denne relationelle 

problemløsningsforståelse af tillidsproblemet, at vi vil spørge til, hvordan tillidskrisen 

tilskrives mening i det politiske system, og hvilke styringsmuligheder der opstår på baggrund 

heraf. Vi ønsker altså at undersøge hvilken funktion tillidskrisen får i det politiske systems 

kommunikation i forbindelse med folkeafstemningen.   

Analysedel 1  
I første analysedel vil vi forsøge at svare på følgende spørgsmål: Hvilken mening tilskrives 

tillidskrisen? Her opstår det analysestrategiske spørgsmål om, hvordan vi gør denne 

meningstilskrivelse iagttagelig. Til dette vil vi trække på den semantisk analyse, der netop 

forsøger at beskrive, hvordan mening kondenseres i semantiske former, som skaber et 

begrebsreservoir til kommunikationens afbenyttelse (Andersen, 1999: 142). For Luhmann har 

semantikkerne den funktion at kondensere forventninger i former, således at systemer kan 

kommunikere meningsfuldt med hinanden (Andersen, 2014: 22). Analytisk handler det om at 

pege på de problemløsninger og afparadoksaliseringer, som semantikken stiller til rådighed 

overfor egne problemer og paradokser (Esmark, 2005: 247).  

Vi vil i besvarelsen trække på Andersens (2014) gradbøjning af kondenseringsbegrebet. Dette 

åbner op for at undersøge meningskondensering, der endnu ikke har opnået tilpas 

strukturstabilitet til at blive betegnet som et selvstændigt funktionssystem. Luhmann skelner 

selv mellem plejet og uplejet semantik. Plejet semantik former her funktionssystemer, mens 

den uplejede tager form af hverdagssemantik, der ifølge Luhmann nok er vigtig i hverdagen 

men ikke har nogen sociologisk værdi (Andersen, 2014: 22) Her vil stille os i koret, der 

istemmer sig Andersens indvending mod, at negligere uplejede semantikkers 

samfundsmæssige forklaringskraft.  

Andersen (2014) foreslår en sondring mellem tomme begreber, semantikker og normer. Her 

betegner tomme begreber den laveste grad af kondensering af mening og forventning og tager 
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form som et bestemt begreb med et ubestemt modbegreb. Semantik udtrykker en stærkere 

kondensering af forventninger om meningsdannelse, der stiller et reservoir af begreber til 

rådighed for kommunikation. Sluttelig kan man tale om normer som højeste grad af 

kondenseringer, der muliggør en sondring mellem konform praksis og afvigelse (Andersen, 

2014: 24).  

Vi vil her som udgangspunkt kalde tillidskrisen et tomt begreb. Den synes nemlig hverken at 

have et oplagt modbegreb, eller stille et reservoir af begreber med tilknyttede menings- og 

forventningsstrukturer til rådighed. Det relevante i at undersøge begrebet tillidskrise er 

imidlertid, at det som tomt begreb stiller sig til rådighed for det samlede begrebsreservoir, det 

politiske system kan trække på i sin selvbeskrivelse. 

Det er også i gradbøjningen af kondensering, at der åbnes op for at studere meningstilskrivning 

over kortere tid. I denne åbning bliver udfordringen så, at der er tale om ufærdige semantikker, 

hvilket gør det svære at vurdere, om der er tale om egentlig ny semantik (Andersen, 2014: 

24).  Da vi blot ønsker at undersøge den mening tillidskrisen tilskrives og ikke afgøre, hvorvidt 

der er tale om et brud, synes vi ikke at blive ramt af denne udfordring på samme måde. Vi 

anerkender dog, at der tale om en semantik in the making.  

Som det før er blevet nævnt, defineres mening som enheden af forskellen 

aktualitet/potentialitet, hvor det potentielle forstås som de mulige anknytninger, der kan 

aktualiseres i den videre kommunikation (Andersen, 2014: 49). Denne forskel er 

grunddifferencen for al meningserfaring, og den der giver informationsværdi til al oplevelse 

(Luhmann, 2000: 114). Dermed knytter mening sig ikke til identitet, men til forskelle: 

”kun sådan er det muligt at give et tilfælde informationsværdi og dermed opbygge en orden; for 

information er intet andet end en hændelse, der forbinder differencer – a difference that makes a 

difference. Her er grunden til, at vi ikke bare forefinder dekompositionen af mening slet og ret 

alene som difference, men forefinder dekomposition i differencer. ” (Luhmann, 2000: 114-115) 

Formen for mening er altså ikke nok i sig selv; vi må undersøge meningsproduktionen i 

differencer. Til dette tilbyder Luhmann begrebet om meningsdimensioner. Her skelnes mellem 

sagsdimensionen, tidsdimensionen og socialdimensionen. Der er tale om universelle 

meningsdimensioner, dvs. at de artikuleres i al kommunikation (Luhmann, 2000: 115). De kan 

således betegnes som arkeledeforskelle, der altid kan ledes efter i nedbrydningen af 

meningsproduktion (Andersen, 2014: 55). Selvom de ikke optræder isoleret kan de, ifølge 

Luhmann, analyseres adskilt (Luhmann, 2000: 126). En sådan adskillelse vil vi lade strukturere 

vores første analyse i et forsøg på at skabe overblik.  
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Udgangspunktet for sagsdimensionen er kommunikationens meningsfulde temaer, der 

konstitueres ved, at et endnu ubestemt noget sættes op over for et endnu ubestemt noget andet 

(Luhmann, 2000: 116). Det handler med andre ord om, hvilke temaer der emergerer i det 

politiske systems iagttagelser, når forskellen dette/noget andet sættes til at lede vores anden 

ordens iagttagelse. Tidsdimensionen konstitueres i forskellen fortid/fremtid, som 

meningshorisonter der sætter rammen for, hvad der kan erkendes i nutiden (Luhmann, 2000: 

117-18). Det handler her om, hvordan iagttagelserne konstruerer fortiden som et rum af 

erfaringer og fremtiden som en horisont af forventninger, og hvilken nutidige tilstand, der 

opstår i denne spænding. Slutteligt artikulerer socialdimensionen kommunikationens sociale 

identiteter, der opstår i enheden af forskellen os/dem. Her opstår der kun et begreb om et os i 

forhold til et modbegreb om dem. Forventningerne til dem skaber på den måde grænser for 

forventninger til os selv (Andersen, 2014: 14).          

Vi vil benytte disse arkeforskelle til at lede vores iagttagelser politikernes iagttagelser. I 

socialdimensionen vil vi markere os, når ja- og nej-siden hver især iagttager sig selv. Dette os 

sættes både i forhold til et politisk dem i systemomverden, henholdsvis nej- og ja-siden, og i 

forhold til befolkningen som dem i det samlede systems omverden. Det handler således om, 

hvordan der i kommunikation dukker en identitet som ja-politiker, nej-politiker og vælger 

(befolkning) op. 

Med nutiden spændt ud mellem fortid og fremtid vil vi iagttage, hvordan det politiske systems 

for- og fremtidsforestillinger fikserer mening om tillidskrisen i forbindelse med afstemningen. 

I og med, at tidsdimensionen beskæftiger sig med erfaringer og fremtidsforventninger, vil vi 

konditionere ledeforskellens sider, fortid/fremtid, netop som ja- og nej-sidens referencer til 

erfaringer og fremtidsforventninger. 

Havde vi valgt at undersøgt valgkampen som helhed, ville vi på baggrund af sagsdimensionens 

distinktion mellem dette og noget andet formentlig have set tillidsspørgsmålet tematiseret som 

et blandt andre emner. Men da vi empirisk har valgt netop tillidsspørgsmålet som 

referencepunkt, handler det om de tematiseringer af tillidskrisen. Vi vil her se det som et udtryk 

for en fortætning af kommunikationen, når samme tema dukker op mere end en gang, og 

tillidskrisen gives et sammenligneligt udtryk flere steder. Man kunne eksempelvis forestille sig, 

at kommunikationen fortætter sig omkring bilagssager, løftebrud, partihop osv. Det er her 

afgørende, at kommunikationen i et eller andet omfang forholder sig til den systemeksterne 

mistillid systemet iagttager, da der næppe i sig selv er noget nyt i, at politikerne stiller 

spørgsmålstegn ved hinandens kvalifikationer.   
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Iagttagelsespunktet er tillidskrisen iagttaget som begreb, der tilskrives mening af det politiske 

system.   

Ønsket for denne analyse er, at den kan danne grobund for en undersøgelse af næste skridt i 

den semantiske analyse; at udpege hvordan det tomme begrebs problemløsninger og 

afparadoksaliseringer håndterer kommunikation problemer og paradokser på baggrund af 

semantiske tricks, selvmystificeringer og skjulestrategier (Esmark, 2005: 247). Dette er nemlig, 

hvad næste analysedel vil beskæftige sig med. 

Analysedel 2  
Denne analysedel forsøger at besvare følgende delspørgsmål: Hvordan strukturerer tillidskrisen 

kommunikationen? Det er her målet at identificere de problemer og paradokser, der slår knuder 

på kommunikation og samtidig se, hvordan kommunikationen håndterer disse ved hjælp af 

afparadokseringsstrategier og problemløsninger.  

Med problemer forstår vi den paradoksale situation, hvor iagttageren ikke meningsfuldt kan 

afgøre, hvilken side af iagttagelsens forskel, der skal knyttes an til. Altså en situation præget af 

uafgørbarhed, der umiddelbart lammer kommunikationen (Kneer & Nassehi, 1997: 110-1). Et 

klassisk eksempel er her moderen, der beder sin søn om at konkurrere - men samtidig 

samarbejde - og dermed sætter ham i en situation, hvor han ikke kan leve op til hendes 

forventninger. Samme problem opstår, når et politisk parti begynder at iagttage fløjdannelse og 

dermed kopierer forskellen mellem system og omverden ind i systemet. Uafgørbarheden bliver 

her et spørgsmål om, hvilken af fløjene der repræsenterer hele systemet (Kneer & Nassehi, 

1997: 142). Et re-entry kan her tjene som illustration på uafgørbarheden: 

 

Paradokser obstruerer på den måde kommunikation og må ifølge Luhmann skubbes videre i 

kommunikationen, for at denne kan fortsætte. Hvordan dette foregår, er det ingen på forhånd 

givne svar. Det bliver i stedet et empirisk spørgsmål, der kan besvares ved, at iagttageren gør 

paradokset til genstand for iagttagelse (Kneer & Nassehi, 1997: 111).  
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I første omgang vil afparadoksalisering blive behandlet som denne operation, der skubber 

paradokset videre f.eks. ved, at den førnævnte søn vælger at gøre det ene frem for det andet. 

Efterfølgende vil vi trække på Gunther Teubners idé om dobbelt attribution, der forholder sig 

til paradokset som en styrke, der skal trækkes frem i kommunikationen. Sluttelig vil vi 

undersøge en mulighederne i at lade sine iagttagelser pendle strategisk mellem paradoksets 

sider. I undersøgelsen af den sidste strategi vil der - i modsætning til de tidligere analyser - 

indgå kommunikation fra efter valget for at tydeliggøre den strategiske pendlen. Den del af 

kommunikationen har vi hidtil udeladt, da den ville skabe mere forvirring end overblik.  

Vi vil i besvarelsen lade re-entry’ets form lede vores blik for at stille skarpt på disse 

paradoksaliteter, der skabes i kommunikationen. Iagttagelsespunktet er fortsat tillidskrisen 

iagttaget som begreb og med det tidligere beskrevne politiske system som reference.  

Besvarelsen af de to første delspørgsmål skulle herefter sætte os i stand til at svare på den del 

af vores problemformulering, der lyder: Hvordan tilskrives tillidskrisen mening i det politiske 

system? Besvarelsen tager her udgangspunkt i den selvbeskrivelse tillidskrisen - som tomt 

begreb - stiller til rådighed for systemet. Argumentet er så, at kommunikationen i sin 

anknytning til tillidskrisen, beskriver det politiske system på en bestemt måde. 

Analysedel 3 
I den fjerde og sidste analysedel, bevæger vi os væk fra Luhmann og systemteorien, og vil i 

stedet anlægge et ideologikritisk blik på tillidskrisen. Formålet hermeder, at tilbyde et 

alternativt perspektiv på tillidskrisen i håbet om både at kunne se noget andet og noget mere 

end hvad der er inden for Luhmanns rækkevidde. Vi vil således forsøge at svare på, hvordan 

tillidskrisen kan iagttages som et socialt fænomen. 

Udgangspunktet for netop at inddrage Žižeks er, at vi i vores indledende undersøgelser af 

tillidskrisen, iagttog at politikerne hyppigt italesatte tillidskrisen som et grundlæggende 

problem. Vi fik indtrykket af, at tillidskrisen kunne gemme på lidt mere som en slags 

nydelsestyv, lidt i stil med Žižeks beskrivelse af jødernes rolle i Nazismen– uden yderligere 

sammenligning. Det satte vi os derfor for at undersøge. 

Denne analysedel kan således ses som et eksplorativt eksperiment med det sigte at belyse 

problemstillingen med Žižeks ideologikritiske begrebsapparat fra en vinkel som Luhmann ikke 

tillader med hans teoriapparat.   

Žižek anderledes erkendelsesinteresse indebærer eksempelvis at undersøge, hvad der kan 

siges om det ikke diskursive, når det accepteres at mennesket møder verden gennem sproget 

(Laustsen, 2005: 216). Der er således også tale om et ønske om at bryde ud af systemteoriens 
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epistemologisering af ontologien, hvor Žižeks brug af psykoanalytiske indsigter tilbyder sig til 

analysen af samfund og subjektpositioner. 

Systemteoriens fokus på sociale systemer medfører en reduktion af menneskets rolle i 

samfundet, da dette jo kun består af kommunikation, så mennesket blot optræder gennem 

identitetstilskrivende roller i kommunikationen, hvilket har lagt grund for beskyldninger om 

antihumanisme (Mortensen, 1999: 14). Žižek kritiserer en sådan forståelse af det værende som 

det artikulerede, og dettes samtidige opløsning af subjektet. Ved at inddrage Žižek får vi blik for 

et mere komplekst subjekt, og samtidig også en teori til at forstå dette subjekt. 

Hvor Systemteorien tilbyder sig med en velbeskrevet og stramt konditioneret analysestrategi, 

forholder det sig lidt mindre veldefineret med Žižek. Han opererer ikke direkte med 

analysestrategibegrebet, men beskriver selv to komplementære fremgangsmåder, som vi vil 

knytte os til. Žižek skriver, at den første fremgangsmåde er: 

”En diskursiv fremgangsmåde, den ’symptomale læsning’ af den ideologiske tekst udvirker ’en 

dekonstruktion’ af den spontane erfaring af dens betydning – den viser altså, at et givent 

ideologisk felt er et resultat af en montage af heterogene ’flydende signifikanter’, af deres 

totalisering gennem indgriben af visse knudepunkter” (Žižek, 2010: 175). 

Det handler med andre ord om at vise, hvordan tillidskrisen fremstår som en diskursiv 

konstruktion, og at der skabes et semantisk felt, der samler sig en tom betegner der 

meningsudfyldes af andre betegnere. Denne tilgang til genstanden minder til forveksling om 

den, vi allerede har været igennem med de første to Luhmann analyser. Vi vil derfor fatte os i 

korthed i forhold til denne del af ideologikritikken, og fokusere på den anden fremgangsmåde 

som: 

”tilsigter at uddrage nydelsens kerne, at artikulere den måde, hvorpå en ideologi – hinsides 

betydningsfeltet, men samtidig internt i det – indebærer, manipulerer, producerer en fantasmatisk 

struktureret præ-ideologisk nydelse” (Žižek, 2008: 175). 

Her spørges der til ideologiens drivkraft, og det handler derfor om, hvilket begær- og 

nydelsesforestillinger tillidskrisen installerer og derigennem strukturer det sociale. Forholdet 

er dog det, at ideologien installerer en idé om en objektiv umiddelbar nydelse, der i 

virkeligheden er et udtryk for ideologiens underliggende strukturer. Vi vil her endvidere 

forsøge at uddrage hvilken funktion ideologien får og hvilke subjektpositioner 

kommunikationen om tillidskrisen skaber.   
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Mens vi med Žižeks ideologikritik iagttager tillidskrisen som et socialt fænomen, vil vi samtidig 

have vores problemformulering for øje med forventning om, at dette afsnit, og samspillet 

mellem den Luhmanianske og den Žižekianske analyse, kan bidrage til besvarelsen. 

Analysedel 4 
Efter en kort afstikker, vender vi i fjerde og sidste analysedel tilbage til en systemteoretisk 

inspireret analyse. Her vil vi på baggrund af de foregående analysedele svare på: hvordan kan 

tillidskrisen iagttages som en styringsteknologi? 

Til dette vil vi trække på den nyere systemteoretiske forskning om styringsteknologiers styring 

af organisatione. Udgangspunktet er her, at styringsteknologier ikke er uskyldige og neutrale 

men organisatoriske skabelsesmaskiner, der tager styringen over ledelsen, hvis ikke ledelsen 

tager styringen over de forskellige teknologier. 

Styring defineres inden for systemteorien som en særlig form for kommunikation, der har til 

formål at minimere forskel, som styrmanden der skal minimere forskellen mellem 

destinationsmålet og skuden retning (Thygesen, 2003: 300). Det er på denne baggrund, at vi vil 

se politikernes kommunikation som styring, altså kommunikation der forsøger at minimere 

forskellen mellem de folkevalgte og vælgernes kryds på valgdagen. Og det er her tillidskrisen 

kommer ind i billedet som redskabet, der tilbyder sig for politikernes forsøg på at lede 

vælgernes hånd i stemmeboksen. 

Når moderne styringsteknologier ikke er uskyldige, er det fordi de skaber rammerne for 

organisationers selvbeskrivelser og omverdenforståelse. Ligeledes konstituerer de bestemte 

roller for ledere, medarbejdere og subjekterne i systemets omverden (Thygesen & Tangkjær, 

2008:190). Det tekniske konstituerer på den måde det sociale og kommunikations 

meningsfulde betingelser (Thygesen & Tangkjær, 2008: 204). Det handler om at iagttage 

ledelse som iagttagelse og undersøge, hvilken ledeforskel styringsredskabet tilbyder 

organisationen at iagttage med. Andersen & Thygesen (2004) bruger SWOT og benchmarking 

som eksempler på to styringsredskaber, der får organisationen til at fremstå på forskellige 

måder. Begge redskaber former forskellen ens/forskellig, men værdilader den på forskellig vis:  

Med Benchmarking kan organisationen iagttage sig selv som afvigende fra andre succesfulde 

organisationer (forskellig), men med idealet om at kommet til at ligne dem (ens). Med SWOT-

analysen er det omvendt. Med dette redskab er formålet at skille sig ud fra andre organisationer 

(forskellig) for at bekendtgøre de særlige kompetencer, der helst ikke skulle flyde sammen med 

konkurrenternes (ens). ” (Andersen & Thygesen, 2004: 19). 

Begge redskaber har altså til funktion at reducere kompleksitet ved at stille en forståelse af 

systemet, dets omverden og relationen imellem til rådighed (Andersen & Thygesen, 2004: 12). 
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Det er på denne baggrund, at styringsteknologier er konstituerende for kommunikation og 

dermed dannelsen af meningsfulde styringsrelationer (Andersen & Thygesen, 2004: 15). Det er 

også her, at baggrunden for at iagttage tillidskrisen som styringsteknologi er, nemlig at dens 

tilskrevne mening regulere kontingens ved netop at stille en forståelse af system, omverden og 

relation til rådighed, ligesom styringsteknologierne gør. Det handler således om at se på, 

hvilken social orden tillidskrisen som styringsteknologien betinger (Andersen & Thygesen, 

2004: 12).  

Når vi mener, at tillidskrisen kan tage form af en teknologi, er det fordi teknologi - mekanisk 

som social - skal forstås som kommunikativ tilskrivning af årsagsvirkningssammenhænge. Det 

er denne kalkule, der gør det muligt for styringen at registrere afvigelser, hvormed minimering 

af den forskel, som styringen ønsker at minimere, kan finde sted (Andersen & Thygesen, 2004: 

13). Således kan denne specialeproces’ utallige tidsplaner ses som kakuler, der har muliggjort 

at registrere de ligeså utallige afvigelser herfra, og dermed at rette ind. 

I udformningen af analysen vil vi lade os inspirere af Thygesens (2013) iagttagelsesprogram for 

iagttagelse af ledelse som styringsteknologi. Her opstilles et krav om ”at iagttage ledelse som 

beslutning af styringsteknologier, der i sig selv afsætter muligheden for at beslutte” (Thygesen, 

2013: 292). Budskabet er, at valget af styringsteknologi former mulighederne for at træffe 

beslutninger, og at det er i valget af styringsteknologi, at styringen ligger. Det gør altså en 

forskel, om man styre gennem økonomistyring eller værdistyring. Her er det vores påstand at 

det på samme måde gør en forskel at udråbe krise, da denne i sin formning af system, omverden 

og relationen imellem også former muligheden for at beslutte.    

Thygesens (2013) program følger fire trin, som vi vil lade strukturere analyse. Hvert trin 

indeholder specifikke ledeforskelle, der derfor vil blive introduceret løbende i analysen. Vi vil 

her understrege, at iagttagelsespunktet er ændret. Det er stadig de folkevalgtes 

kommunikation, der er i fokus, men nu som et subsystem i det politiske system, der er udvidet 

til også at tælle vælgerne. Kommunikationen iagttages som et forsøg på at minimere forskellen 

mellem de folkevalgte og vælgernes stemmeafgivelse, dvs som styring. Det er denne 

internalisering af vælgerne i systemet, der gør, at vi mener, at der er tale om systemintern 

styring, og vi derfor kan lade os inspirere af Thygesen iagttagelsesprogram, der netop er 

udformet med henblik på intern styring.  

Når vi mener, at der ligger et styringspotentiale i tillidskrisen, er det på baggrund af en 

systemteoretisk forståelse af begreberne styring og magt. Det politiske systems funktion er at 

træffe kollektivt bindende beslutninger, men i tilfælde af folkeafstemninger og valg i al 

almindelighed, er denne funktion ikke forbeholdt det politiske system, som det er blevet 
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konditioneret tidligere. Her forskydes magten fra de folkevalgte til alle stemmeberettigede 

borgere. På baggrund heraf vil vi forstå valggerningen som en midlertidig udvidelse af systemet, 

således at befolkning optræder inden for systemet, og medlemskabet afgøres på baggrund af 

stemmeret. Forskellen mellem system og omverden, som den tidligere i analysestrategiafsnittet 

blev konditioneret, bliver altså kopieret ind i systemet således, at der inden for det politiske 

system nu findes et subsystem bestående af de folkevalgte og en systemomverden bestående af 

valgberettigede danskere:  

 

Befolkningen optræder altså nu på den styrende side af forskellen i rollen vælger. Denne deles 

dog op af styrer og styret igen, således at vi må forstå de folkevalgte som styrende styrere og 

vælgerne som styrede styrere.  

Vi kan forstå magtforholdet i forholdet mellem magtens funktion - at regulere kontingens, og 

valgkampens roller. Her må de folkevalgte antages at have en større magt end vælgerne i 

forhold til at regulere kontingens, der i denne forbindelse forstås som indflydelse på valg af 

temaer for valgkampen. Selvom man sikkert kan finde belæg for vælgervandringers indflydelse 

på de folkevalgtes kommunikation, må man i forbindelse med selve valget antage at de 

folkevalgte har større indflydelse på fikseringen af valgets kommunikation. Der bliver i hvert 

afsat voldsomme ressourcer med dette formål. Man kan eksempelvis snakke om, hvordan 

højrefløjen står stærkere end venstrefløjen, hvis valgkampen bliver et spørgsmål om 

udlændingepolitik, men venstrefløjen omvendt står stærkest, når velfærdsspørgsmål sætter 

dagsorden. Vi mener her at kunne se magten til at fiksere valgkampen som mulighed for at 

forme vælgernes valg i stemmeboksen, med andre ord ledelse af vælgerens selvledelse.    
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Kapitel 3: Analyse 

Analysedel 1  
Vi bevæger os nu fra de indledende analysestrategiske afsnit over i specialets analytiske del. 

Her vil vi til at begynde med nedbryde den mening, som henholdsvis ja- og nej-sidens 

kommunikation producerer om tillidskrisen ved at undersøge, hvordan de tre 

meningsdimensioner dukker op. De tre dimensioner, sags-, tids- og socialdimensionens egne 

distinktioner, driver analysens forskellige dele. Iagttagelsespunktet er kommunikation om 

tillidskrisen, der iagttages som begreb.  

Sagsdimensionen 

I sagsdimensionen formes ledeforskellen dette/noget andet, hvorved det iagttages, hvad der 

tematiseres i kommunikationen. Vi undersøger altså, hvilke temaer der knyttes til tillidskrisen 

når, henholdsvis ja- og nej-siden kommunikerer. Vi lægger ud med nej-sidens iagttagelser.  

Nej-sidens tematisering af tillidskrisen  
I forbindelse med folkeafstemningen kan der i nej-sidens kommunikation iagttages en 

gennemgående mistillid til det danske folkestyre. Da Dansk Folkepartis medlem af Europa-

Parlamentet, Morten Messerschmidt, bliver spurgt, om han ikke stoler på det danske folkestyre, 

svarer han: ”Nej, det gør jeg ikke, i hvert fald ikke i EU-sammenhænge” (DR, 2015a). Han 

udtrykker også mistillid til Folketinget i spørgsmål om EU:  

"Jeg har ikke tillid til Folketinget, når det kommer til EU. Det springende punkt er, om man har 

tillid til, at et almindeligt flertal kan sige nej, når det gælder. Hos mig ligger den tillid kun på et 

meget lille sted." (Europa-Parlamentet, 2015)  

Heller ikke Enhedslistens Folketingsmedlem, Søren Søndergaard, nærer tillid til Folketinget, 

men har til gengæld fuld tillid til befolkningen: 

”Jeg har ikke tillid til Folketinget. Jeg har til gengæld ubegrænset tillid til befolkningen. Jeg har 

tillid til, at hvis politikerne træffer dårlige beslutninger, så kan befolkningen ved næste valg ændre 

sammensætningen af folketinget og få truffet en anden beslutning. ” (Garnak, 2015)  

Der er altså ikke tillid til institutionen Folketinget på nej-siden. En anden institution, nemlig EU, 

ligger også under for nej-sidens mistillid. Liberal Alliances Folketingsmedlem, Merete Riisager, 

skriver: 

”EU som institution har jeg – i sin nuværende udformning – ikke tillid til. Derfor ønsker jeg pt. ikke 

at overdrage yderligere suverænitet til EU, og derfor stemmer jeg nej. ” (Riisager, 2015)  
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Ja-partierne står også for skud i nej-sidens tæppebombning af mistillidserklæringer. Europa-

Parlamentsmedlem for Folkebevægelsen mod EU, Rina Ronja Kari, har ikke tillid nok til ja-

partierne, til at ville overdrage den danske retspolitik til dem, sådan som hun mener, at man 

gør ved et ja: “Så langt rækker min tillid til de EU-positive partier i hvert fald langt fra” (Kari, 

2015). Kenneth Kristensen Berth, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, udtrykker også 

mistillid til ja-partierne: 

”Det er jo fordi, at i bund og grund har jeg jo mere tillid til danskerne, end jeg har til ja-partierne 

i forhold til at forvalte Danmarks selvstændighed” (Søndergaard, 2015). 

Dansk Folkepartis folketingsmedlem, Peter Skaarup, giver heller ikke meget for ja-partiernes 

garantier og løfter, og sætter samtidig spørgsmålstegn ved, om man kan stole på politiske 

aftaler: 

”Der er tale om en politisk aftale, ikke et juridisk bindende dokument. Så tiltroen til partiernes 

evne og vilje til at holde ord, er den eneste forsikring om, at Danmark ikke skal overdrage mere 

magt til EU. Det er op til den enkelte vælger at vurdere. Jeg giver ikke meget for ja-partiernes 

garanti. ” (Skaarup, 2015a) 

Søren Espersen fra Dansk Folkeparti siger, at han ”ikke tror ja-partierne over en dørtærskel” 

(Toft, 2015), mens Enhedslistens, Pernille Skipper, næsten anklager Ja-partierne for at lyve: 

”Det er meget, meget tæt på at være løgn, når ja-partierne taler på den måde. Jeg ved godt, det 

lyder groft, men det er faktisk sandt. ” (Toft, 2015) 

Liberal Alliances Folketingsmedlem, Christina Egelund udtrykker ikke decideret mistillid til ja-

partierne, men mener, at det er Ja-sidens skræmmekampagner, der er skyld i befolkningens 

mistillid til politikerne: 

”Hvis man taler sig op i et hjørne og siger, at hvis det bliver et nej, så vil Danmark vrimle med 

pædofile, cyberkriminelle og andet, jamen, det er klart, så knækker tilliden, for det er der jo ingen, 

der tror på” (Olsgaard og Frederiksen, 2015) 

Mistilliden udtrykkes ikke kun til ja-partierne, men også til ja-politikerne. Søren Søndergaard 

udtaler: 

”Ja så handler det vel om, man har tillid til, at ja-politikerne kan være et værn mod at EU får mere 

og mere indflydelse. Hvis man har det, kan man jo roligt stemme ja. Hvis man er lidt i tvivl, så tror 

jeg, at man skal overveje at stemme nej. ” (DR, 2015)  
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Således bliver også politikerne genstand for nej-sidens mistillid. Søren Søndergaard holder her 

politikerne op imod befolkningen, og lader forstå, at han man bør stemme nej, hvis man ikke 

har tillid til politikerne:  

”Befolkningens forbehold bliver afskaffet, og politikerne får en tilvalgsordning, og det er klart - 

helt firkantet - at hvis man har tillid til sine politikere, og hvis man er sikker på, at de ikke kunne 

drømme om at overgive for meget magt til EU, så kan man sådan set blot stemme ja… Men hvis 

man føler, at politikerne måske lidt ofte går for langt på EU-spørgsmålet, og nogle gange også gør 

det uden helt at have styr på, hvad vi egentlig overlader til EU, så skal man nok passe på.” (Kofoed, 

2015) 

Peter Skaarup giver udtryk for, at den generelle mistillid til politikerne skyldes Venstre, partiets 

forskellige bilagssager og personsager i relation til forskellige statsministre:  

”Når Inger Støjberg beskylder os for at være uvederhæftige og puste til befolkningens mistillid til 

politikerne, så kan jeg ikke lade være med at sige, at det klarer Venstre fint selv, når man kigger 

på de senere år med diverse bilagssager (…) Det er Venstre, som beskylder os for at puste til 

mistilliden, og så kan jeg ikke lade være med at pege på, at de sager, der har været med den ene 

og den anden statsministerkandidat de senere år, at de har været med til at puste til mistilliden.” 

(Jessen, 2015) 

Nej-sidens kommunikation om tillidskrisen omhandler således en omfattende mistillid til 

folkestyret i sin helhed, hvilket indebærer institutionerne Folketinget og EU. Der kan desuden 

iagttages en mistillid til ja-partierne og deres kampagner, til politikerne generelt og til politiske 

aftaler. Samtidig synes kommunikationen at dele sig mellem kommunikation om den iagttagede 

mistillid i befolkningen og kommunikation af egen mistillid til folkestyret. 

Ja-sidens tematisering af tillidskrisen  
Ja-sidens kommunikation med anknytning til tillidskrisen stikker i lidt flere retninger end nej-

sidens. På ja-siden ses den iagttagede mistillid i befolkningen med en sådan alvor, at det gøres 

til et spørgsmål om folkestyrets eksistens. Venstres Folketingsmedlem, Jan E. Jørgensen, mener, 

at Folkestyret er i krise: 

”Det vidner om, at vores folkestyre er i krise, og at der desværre ude i befolkningen er mange, der 

ikke regner med os.” (Olsgaard & Frederiksen, 2015) 

SF’s Europa-Parlamentsmedlem, Margrethe Auken, er også opmærksom på befolkningens 

mistillid til det politiske system, som hun mener er et problem: ”Det er alvorligt. Vi er nødt til at 

have tillid til vores politiske system, ellers er vi fuldstændig på den” (Olsgaard & Frederiksen, 

2015). Ja-siden mener samtidig, at den udbredte mistillid spiller for stor en rolle i forbindelse 
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med folkeafstemningen, hvilket skyldes nej-sidens udlægninger. Det Konservative 

Folketingsmedlem, Rasmus Jarlov, adresserer nej-sidens mistillid, og udtaler: 

"Hvis man har så stor mistillid til Folketinget, så har man et stort problem, og så skal Danmark 

have en anden styreform" (Europa Parlamentet, 2015) 

Margrethe Auken lader forstå, at det er usagligt ikke at have tillid til Folketinget: 

”"Vi har ikke tillid til folketinget", råber nej-siden. At partier der selv har fået magt gennem 

folketingsvalg, undsiger det danske demokrati, er slemt men usagligt og bør ikke styre 

afstemningen 3.dec.” (Auken, 2015a) 

Margrethe Auken angriber her Nej-sidens kommunikation af egen mistillid til folkestyret for at 

være usaglig, da de selv er folkeligt valgt. Statsminister, Lars Løkke Rasmussen, undrer sig også 

over nej-sidens mistillid og mener, at man godt kan stole på, at Folketinget kan træffe de rette 

valg for Danmark: 

”I stedet forsøger modstanderne af tilvalgsordningen at gøre det her til et spørgsmål om teknik. 

At så tvivl om Folketingets evne til at træffe beslutninger i dansk interesse(…) Nejsiden mener ikke, 

at Folketinget er i stand til at lave de valg. Det mener jeg er Folketingets fornemste opgave og 

ansvar: at varetage Danmarks interesser gennem bevidste politiske valg.” (Løkke Rasmussen, 

2015a) 

Jan E. Jørgensen forholder sig til befolkningens mistillid i sin tiltro til Folketinget:  

”Jeg ved godt, folk ikke stoler særligt på os politikere. Men hør nu her, det danske folketing kan 

sende Danmark i krig. Så kan vi vel også træffe beslutning om, hvorvidt en virksomhed skal kunne 

få sine varer og penge tilbage” (DEO, 2015) 

Lars Løkke Rasmussen prøver også at adskille befolkningens tillid til politikerne fra tilliden til 

Folkestyret i sin helhed: 

”For mig handler det ikke om tillid til den enkelte politiker, og hvor højt vi rangerer i forhold til 

ejendomsmæglere, journalister og brugtvognshandlere, men om tillid til det danske folkestyre” 

(Løkke Rasmussen, 2015) 

Både Lars Løkke Rasmussen og Jan E. Jørgensen skelner her mellem tillid til Folketinget som 

institution og tillid til politikerne, hvor man må forstå, at den enkelte politikers utroværdighed 

ikke bør influere Folketingets troværdighed, hvis fornemmeste opgave er at træffe 

beslutninger. Ja-siden mener altså, at man godt kan have tillid til Folketinget på trods af nej-

sidens kampagner om det modsatte. Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, mener i 

forlængelse heraf, at man bør have tillid til de folk, som man selv stemmer ind i Folketinget: 



42 

”Det har været fremme flere gange i den her debat, at det værste der kan ske, det er at vi ligger det 

i hænderne på folketinget. At det er helt forfærdeligt de sidder og kan vælge til og fra. Vi må have 

så meget tillid til de mennesker, vi stemmer ind på Christiansborg, at de kan træffe nogle ædruelige 

beslutninger. ” (TV2 News, 2015) 

Socialdemokraternes folketingsmedlem, Jeppe Bruus, efterspørger også tillid til både 

Folketinget og politikerne, selvom han godt ved, at den er svær at opnå. Han formulerer det 

således: 

”Vi sidder jo og beslutter ting på danskernes vegne hver eneste dag. Det er det, vi laver i 

Folketinget. Jeg ved godt, at tilliden til politikere er lavere end til brugtvognsforhandlere, og at det 

er farligt at bede om jeres tillid, men det er det, vi gør” (Grønkjær & Stræde, 2015) 

Ja-sidens svar på den iagttagede mistillid bliver her at efterspørge tillid. Svaret tager form ved 

at henvise til, at netop dét, at træffe beslutninger, er Folketingets formål, og samtidig også ved 

at kommunikere mistillid til nej-sidens mistillid. Integrationsminister, Inger Støjberg, kalder en 

nej-kampagne for ”falsk” og ”uhæderlig”, og  at den ”bidrager til at skabe mistillid til det politiske 

system” (Gjertsen, 2015), mens Margrethe Auken ikke mener, at nej-sidens politikere kan holde, 

hvad de lover, hvis det bliver et nej: ”De ville næppe klare at levere på et eneste løfte” (Auken, 

2015b). Derudover siger Socialdemokraternes folketingsmedlem, Jeppe Kofod, at nej-siden 

”stikker blår i øjnene på deres vælgere”, og at de ”udsteder falske garantier” (Kofod, 2015). Ja-

siden forsøger altså at værne om Folketingets troværdighed ved at kommunikere manglende 

troværdighed hos dele af Folketingets medlemmer.  

Ja-sidens anknytning til tillidskrisen kommer også til udtryk i deres kommunikation om 

politiske aftaler. Lars Løkke Rasmussen garanterer, at man kan regne med politiske aftaler 

samtidig med, at han ærgrer sig og undrer sig over, at Dansk Folkepartis formand, Kristian 

Thulesen Dahl, ikke har denne tillid til de politiske aftaler:  

”Jeg kan garantere, at man kan regne med de politiske aftaler, der bliver lavet på Christiansborg. 

Og det er noget af det der ærgrer mig i denne her valgkamp. Det er den mistillid, der bliver stillet 

ved den politiske aftale der er lavet (….) Det her er ikke politiske løfter, det er en politisk aftale det 

her. At du sætter spørgsmålstegn ved en aftale der indgået med en bred kreds af politiske partier 

på Christiansborg, henover midten i dansk politik, at man ikke kan fæste lid til det. Det er underligt, 

at du simpelthen ikke har tillid til politiske aftaler, der er så bredt funderet, som her er. ” (TV2 

News, 2015) 

Her gør statsministeren det klart, at der er forskel på politiske løfter og politiske aftaler. 

Kulturminister, Bertel Haarder, laver den samme opdeling og erklærer fuld tillid til de politiske 

aftaler: 
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”Jeg kan sagtens forstå, at vælgerne indimellem kan synes, det er svært at stole på den enkelte 

politikers løfter (… )Men i denne sag handler det ikke om luftige valgløfter. I denne sag er der lavet 

en fast og klar politisk aftale mellem hele 5 partier. ” (Haarder, 2015) 

Således bliver der på ja-siden knyttet an til tillidskrisen på flere måder. De mener ikke, at dele 

befolkningens opfattelse af, at man ikke kan have tillid til Folketinget. Til gengæld er billedet 

lidt mere kompliceret i kommunikationen om tilliden til politikerne. De gør gentagne gange 

opmærksomme på befolkningens mistillid til politikerne og udtrykker også selv mistillid til nej-

sidens politikere. Samtidig med at de til tider udviser tillid til politikere generelt, efterspørger 

de andre steder mere tillid fra andre. Ja-siden udtrykker især tillid til politiske aftaler, og 

debatten bliver gentagende gange drejet ind på disse, når snakken falder på den manglende 

tillid til det politiske system.  

Opsamling 
Når nej-siden knytter an til tillidskrisen, gør den det ved både at kommunikere om 

befolkningens mistillid og ved at kommunikere deres egen mistillid. Vi kan således skelne 

mellem kommunikation om mistillid og kommunikation af mistillid. Det interessante er her, at 

nej-sidens kommunikation af egen mistillid flyder sammen med kommunikationen om den 

iagttagede mistillid i befolkningen. Således er den i befolkningen iagttagede mistillid med til at 

underbygge nej-sidens, ligesom nej-sidens egen mistillid bekræfter den mistillid, som de 

iagttager i befolkningen. Også omkring forholdet mellem EU og Folketinget flyder nej-sidens 

mistillidskommunikation sammen. Det gælder ikke kun i form af magtforholdet mellem de to 

parlamenter, men også i forhold til suverænitetsafgivelse til EU, hvor de både erklærer egen 

mistillid og iagttager befolkningens mistillid hertil. Dette sættes over for nej-sidens 

uforbeholdne tillid til befolkningen i EU- og suverænitetsspørgsmål.  

Tillidskrisen kommer ligeledes til udtryk som mistillid til politiske aftaler og tidligere garantier, 

som ja-siden, ifølge nej-siden, gang på gang er løbet fra. Derfor giver de ikke meget for ja-sidens 

garantier, så længe at den ikke tager form af en juridisk bindende aftale. 

Ja-siden lader forstå, at der må skelnes mellem politiske løfter og politiske aftaler, og at 

sidstnævnte er til at stole på. De forsøger således at kommunikere troværdighed. Denne 

forsøges underbygget med en skelnen mellem Folketinget som institution og de politikere, der 

udgør folketinget, hvorved Folketinget gøres til noget andet og mere end blot de folkevalgte. 

Ja-siden knytter således an til tillidskrisen ved at kommunikere troværdighed i et forsøg på at 

modbevise den mistillid, der iagttages. Der sættes altså spørgsmålstegn ved berettigelsen af 

både befolkningens og nej-sidens mistillid. Ja-siden kommunikerer med andre ord mistillid til 

mistilliden. Ja-sidens kommunikation kan altså også deles op i kommunikation om tillidskrisen 
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og kommunikation af (mis-)tillid. Mistilliden til Folketinget anses for uforenelig med 

folkestyret, der dermed fremstår som kriseramt. 

Mens ja-siden på den ene side forsøger at forsvare Folketingets troværdighed, kommunikerer 

de også mistillid til nej-siden. Når nej-siden samtidig kommunikerer mistillid, tegner det altså 

et samlet billede af et mindre troværdigt folketing. Befolkningens mistillid kan derfor ses som 

værende velbegrundet. Begge parter - men i særdeleshed nej-siden - ender på den baggrund 

med at deltage aktivt i konstruktionen af den tillidskrise, som de iagttager i befolkningen. Ja-

sidens løsning på tillidskrisen er at spørge om netop den tillid, som de iagttager befolkningen 

ikke har. Nej-sidens svar er, at befolkningen bør kommunikere deres mistillid ved at stemme 

nej, og dermed bevare deres indflydelse, så politikerne ikke får muligheden for at bekræfte 

mistilliden. 

De to siders tematisering af tillidskrisen kan illustreres således:  

 

 

Tidsdimensionen 
Tidsdimensionen artikulerer spændingen mellem det forgangne og det forestående, fortiden og 

fremtiden. Fremtiden skal forstås som en horisont af forventninger og fortiden som et rum af 

erfaringer. Nutiden fungerer kun som spændingen derimellem. Vi undersøger altså, hvordan 

tillidskrisen opstår og konstrueres i spændingen mellem de rum af erfaringer og 

forventningshorisonter, som systemets kommunikation skaber.   

Tiden konstrueres også i alle kommunikationer, og vi har derfor allerede haft fat i udtalelser, 

der bidrager til at fortætte kommunikationen om tillidskrisen i erfaringer og forventninger. I 

en analyse af tidskonstruktionerne, må der skelnes mellem forskellige tidsmodaliteter, der 

afgør, hvorvidt fremtiden eksempelvis konstrueres som en fortidens fremtid, altså som den så 
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ud i går, som en nutidens fremtid, som den ser ud i dag, eller som en fremtidens fremtid, som 

den ser ud på et forestående tidspunkt (Frankel, 2003).  

Nej-sidens fortidskonstruktion 
På nej-siden bliver der tegnet et billede af, at man, på baggrund af fortidens erfaringer, ikke har 

noget grundlag at bygge sin tillid på. Enhedslistens folketingsmedlem, Christian Juhl, mener, at 

det skyldes ja-sidens fortidige lemfældige omgang med sandheden:  

”Hvordan kan vi stole på det? Min erfaring er, at EU gør mange ting, som de aldrig har villet gøre 

ifølge EU-tilhængere. ’Det bliver aldrig overstatsligt’, ’vi får aldrig nogen union’, lød det. Ja-sigerne 

ligger, som de har redt, fordi de har benægtet fakta hver eneste gang, vi skulle stemme. ” (DEO, 

2015) 

Her bliver der også konstrueret en fremtid, som den så ud i fortiden ‘vi får aldrig nogen union, 

Det bliver aldrig overstatsligt’, altså en fortidens fremtid. Det er dog ikke blot et udtryk for nej-

sidens egen konstruktion af en fortids fremtid, men nej-sidens iagttagelser af ja-sidens fortidige 

fremtidsforudsigelser. Der kan således, ud fra erfaringerne med ja-sidens 

fremtidskonstruktioner, stilles mistillid til ja-partierne, da forudsigelserne ikke har vist sig at 

holde stik: EU er overstatsligt, vi har en union.  

Kristian Thulesen Dahl mener, at politikerne skal tage ved lære af fortidens fejl, da det skaber 

mistillid at underspille EU’s rolle: 

”Man skal blive klog af skade. Og skaden er, at man hele tiden underspiller overfor danskerne, hvad 

EU bestemmer. Når det så går op for folk, at børnechecken pludselig skal sendes til Rumænien, så 

kommer den der skuffelse og mistillid hos danskerne. ” (Kaae, 2015) 

Morten Messerschmidt udtrykker samme erfaringer og lægger vægt på, at fortiden viser, at man 

kan stole på vælgerne og ikke folketinget: 

”Man bør huske på, at de danske forbehold alene er kommet til verden takket være vælgerne. Ikke 

Folketinget” (Messerschmidt, 2015) 

De lader altså forstå, at de ikke har tillid til ja-partierne, da de i fortiden ikke har været til at 

stole på, og at vælgerne derfor heller ikke nu kan have tillid til de garantier, som de udsteder. 

Der bliver også brugt konkrete eksempler på brudte løfter i nej-sidens fortidskonstruktion. 

Kristian Thulesen Dahl retter opmærksomheden mod S-SF-R regeringsdannelsen i 2011, som 

efterfølgende var genstand for megen snak om løftebrud: 

”Så næste gang nogen kravler op i tårnet på Crown Plaza så er du helt tryg ved, at de holder deres 

løfter? (...) Det handler om tillid til, at politikere forvalter de løfter de har givet. ” (TV2 News, 

2015) 
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Peter Skaarup skyder efter Venstres historik med forskellige bilagssager og på personsager, 

som involverer statsministerkandidater: 

“så kan jeg ikke lade være med at sige, at det klarer Venstre fint selv, når man kigger på de senere 

år med diverse bilagssager, senest Carl Holsts politianmeldelse (…) så kan jeg ikke lade være med 

at pege på, at de sager, der har været med den ene og den anden statsministerkandidat de senere 

år, at de har været med til at puste til mistilliden. ” (Jessen, 2015) 

Merete Riisager udtrykker manglende tillid til EU på baggrund af erfaringer med systemet, som 

hun mener er en ”kompleks politisk overbygning”: 

”Min manglende tillid er således også baseret på konkret erfaring og viden omkring, hvordan EU-

systemet fungerer eller rettere ikke fungerer.” (Riisager, 2015) 

Pernille Skipper er på bølgelængde og taler om et ”forstokket EU-system, som gang på gang har 

svigtet de europæiske befolkninger. ” (Skipper, 2015) 

Alt i alt, tegnes der på nej-siden et tydeligt billede af, at erfaringer fra fortiden bidrager bredt til 

tillidskrisen i det politiske system, og at befolkningens mistillid derfor understøttes af 

erfaringer fra fortiden, og ja-sidens fortidige fremtidskonstruktioner.  

Nej-sidens fremtidskonstruktion 
I nej-sidens kommunikation kan der helt overordnet iagttages to forskellige nutidige fremtider, 

henholdsvis ved et nej og et ja til folkeafstemningen. I forhold til tillidskrisen, er der tale om to 

vidt forskellige fremtider. Dansk Folkepartis Folketingsmedlem, Søren Espersen, kommenterer 

på begge scenarier: 

”Når mange generelt har så lidt tillid til politikerne, er det jo netop vigtigt, at det danske folk stadig 

har hånd i hanke med situationen, når det gælder afgivelse af suverænitet. Den magt vil folket 

miste på hele retsområdet, hvis det bliver et ja. ” (Espersen, 2015) 

Her ekspliciterer Espersen, hvilken uønsket fremtid vi går i møde, hvis det bliver et ja. Omvendt 

har befolkningen i nej-fremtiden fortsat ‘hånd i hanke med situationen’, trods mistilliden til 

politikerne.  

Christina Egelund kritiserer ja-sidens kampagner for at skabe mistillid til politikerne ved at 

tegne meget dystre billeder for fremtiden, hvis det skulle blive et nej: 

”Hvis man taler sig op i et hjørne og siger, at hvis det bliver et nej, så vil Danmark vrimle med 

pædofile, cyberkriminelle og andet, jamen, det er klart, så knækker tilliden, for det er der jo ingen, 

der tror på” (Olsgaard og Frederiksen, 2015) 
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Egelund iagttager her fremtiden igennem ja-sidens iagttagelser for at vise, hvorfor man ikke 

kan stole på politikerne.Hun lader forstå, at det i nej-fremtiden ikke vil vrimle med pædofile og 

cyberkriminelle, og at der ikke er nogen, der tror på, at det skulle komme til at se sådan ud.  

Søren Søndergaard forholder sig også til fremtiden og. tilliden til politikerne. Han giver udtryk 

for, at hvis man har mistillid til ja-politikerne, så bør man stemme nej, da et ja formentlig giver 

EU mere indflydelse i fremtiden: 

”Ja, så handler det vel om, man har tillid til, at ja-politikerne kan være et værn mod at EU får mere 

og mere indflydelse. Hvis man har det, kan man jo roligt stemme ja. Hvis man er lidt i tvivl, så tror 

jeg, at man skal overveje at stemme nej” (DR, 2015) 

På linje med Søren Søndergaard, udtrykker Merete Riisager også kritik af en ja-fremtid, hvor 

EU får mere magt, da hun nemlig ikke har tillid til EU: 

”Når jeg siger nej, er det, fordi afstemningen handler om, hvorvidt vi kan have tillid til EU som 

institution. Det har jeg ikke i øjeblikket. EU bliver i højere og højere grad et overstatsligt 

samarbejde. Det er jeg kritisk over for” (Frich, 2015) 

Hun siger således samtidig, at EU i nej-fremtiden ikke i vil blive et mere overstatsligt 

samarbejde. Riisager har omvendt rigeligt med tiltro til, at de udfordringer, der opstår i 

fremtiden ved et nej, nok skal blive løst: 

”Så skal vi i gang med at forhandle om Europol. Det kan godt blive besværligt, men det løser sig. 

Jeg tror ikke, at nogen vil slukke for Danmarks adgang til forskellige databaser. Der er mange 

muligheder og modeller. Men husk: Alle har en interesse i, at det bliver løst. Og når alle har en 

interesse i, at det bliver løst, så bliver det også løst.” (Frich, 2015) 

Nej-sidens udbredte mistillid synes ikke at komme til udtryk i samme omfang i nej-fremtiden 

som i ja-fremtiden. Det bliver f.eks. adskillige gange gjort klart, at man bør stemme nej, hvis 

man i fremtiden vil høres som borger, og ikke blot sætte sin blinde lid til politikerne, hvilket 

man gør ved at stemme ja: 

”Men uanset hvad, synes jeg, at det som vælger er rarest at have et krav på at blive hørt senere ved 

nye folkeafstemninger end blot at skulle sætte sin lid til de folkevalgte” (Messerschmidt, 2015b) 

Nej-fremtiden er således ikke som ja-fremtiden præget af mere magt til mistillidsvækkende EU 

og upålidelige politikere, der ikke kan holdes under kontrol. Samtidig betyder et nej 

opretholdelse af status quo. Kristian Thulesen Dahl udtaler: ”Vi vil gerne understrege, at det er 

et nej tak, der resulterer i det, vi kender” (Nilsson og Kristensen, 2015). De peger omvendt på en 

usikker ja-fremtid, hvor både nutidige og fremtidige politikere får for meget magt. Peter 
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Skaarup peger på, at det kun er ja-partiernes evner og vilje, der skal forhindre EU i at få mere 

magt i fremtiden, og dem har han ikke meget tiltro til:   

”Så tiltroen til partiernes evne og vilje til at holde ord, er den eneste forsikring om, at Danmark 

ikke skal overdrage mere magt til EU (…) Så hvor længe holder løftet?” (Skaarup, 2015).  

Derfor er der heller ikke tillid til en garanti fra Lars Løkke Rasmussen om, at den politiske aftale 

vil holde ”til solen brænder ud”: 

”Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen bedyrer, at de ikke vil gøre brug af denne mulighed. 

Men om nogle år, hvor de ikke længere sidder i Folketinget, er fremtidige folketingsflertal ikke 

bundet af sådanne aftaler, og de kan ikke udstede garantier til solen brænder ud.” (Dansk 

Folkeparti, 2015)  

Da fremtidens folketing ikke er bundet af nutidige aftaler, er der stadig tale om en nutidig 

konstruktion af fremtiden. Men den usikre ja-fremtid skyldes bl.a., at det ikke kan vides, 

hvordan Folketinget potentielt kan blive sammensat i fremtiden. Der bliver således tale om en 

fremtidens fremtid, da der altså kommunikeres om et muligt fremtidigt Folketing med et 

potentielt fremtidigt flertal, der får magt til at indgå potentielle fremtidige aftaler. Dansk 

Folkepartis Folketingsmedlem, Jeppe Jakobsen, udtaler: 

”Ja-partierne bemyndiger ethvert tænkeligt og utænkeligt kommende flertal magt uden at spørge 

befolkningen. Hvis I i al tid og evighed tror på, at et hvilket som helst tænkeligt og utænkeligt 

flertal gør, hvad der er bedst, så stem ja.” (Grønkjær & Stræde, 2015) 

Der bliver således sat spørgsmålstegn ved, om man i fremtiden kan have tillid til fremtidige 

folketingsflertals beslutninger om f.eks. suverænitetsafgivelse. Den tillid til fremtidige politiske 

flertal har de ikke på nej-siden. Søren Søndergaard fremhæver: 

”Det betyder at et politisk flertal på Christiansborg i al fremtid vil kunne overdrage uendelige 

mængder af beslutninger på retsområdet til EU uden at skulle spørge befolkningen. Dermed vil 

grundlovens paragraf 20 om suverænitetsafgivelse reelt være suspenderet. At give denne enorme 

magt til et tilfældigt politisk flertal i folketinget på eksempelvis 90 mod 89 kræver stor tillid til 

politikerne. Hvis man derimod tror, at politikerne på Christiansborg vil gå længere i EU-

integrationen end befolkningen ønsker, så bør man stemme nej” (Nielsen og Selvig, 2015). 

Rina Ronja Kari giver udtryk for, at fremtiden ved et ja, bliver lagt i hænderne på de ja-partier, 

som hun ikke har tillid til: 

”Derfor skal du spørge dig selv, om du egentlig stoler på, at EU-partierne i al fremtid vil sikre, at 

så meget dansk retspolitik som muligt forbliver i Danmark – eller om de bid for bid vil afgive mere 
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og mere til EU – uden mulighed for at tage det tilbage, og uden mulighed for danskerne om at blive 

spurgt gennem folkeafstemninger. Så langt rækker min tillid til de EU-positive partier i hvert fald 

langt fra” (Kari, 2015)  

Enhedslistens Nikolaj Villumsen mener, at ja-fremtiden vil betyde en ødelæggelse af 

demokratiet og har således ikke tillid til ja-sidens ja-fremtidskonstruktion: 

”Det kortslutter folkestyret og betyder, at en enorm mængde lovgivning bliver gennemført uden, 

at der er nogen som helst demokratisk debat. Det er dybt problematisk ” (Villumsen, 2015) 

Tillidskrisen bliver af nej-siden i tidsdimensionen konstrueret som mistillid til ja-partierne, 

politikerne og Folketinget i spændet mellem erfaringer med deres brudte løfter, og 

forventningerne om fremtidige tillidsbrud. Samtidig udtrykkes der mistillid til ja-sidens 

fremtidskonstruktioner. Det er her bemærkelsesværdigt, at mistilliden ikke kun henter sin 

legitimitet i fortiden eller i nutiden, men også i fremtiden, da det i høj grad også er fremtidens 

politikere og fremtidige folketingsflertal, der sættes spørgsmålstegn ved. Når man så heller ikke 

kan stole på et fremtidigt flertal i Folketinget, lader mistilliden ikke at være specifikt henvendt 

mod de siddende politikere, men snarere professionen politiker. Samtidig sættes der også 

spørgsmålstegn ved den fremtidige befolknings dømmekraft i forhold til at sammensætte et 

fremtidigt folketing. De har altså ikke samme tillid til en fremtidig befolkning som den 

nuværende, der flere steder fremhæves som tillidsvækkende.   

Ja-sidens fortidskonstruktion 
På ja-siden er der en gennemgående enighed med nej-siden om, at erfaringerne fra fortiden 

giver politikerne et blakket ry. Kulturminister, Bertel Haarder, udtaler: 

”Jeg kan sagtens forstå, at vælgerne indimellem kan synes, det er svært at stole på den enkelte 

politikers løfter. Alle husker dagene i Det Sorte Tårn, hvor de mange løfter og planer forsvandt 

som dug for solen, da Helle Thorning-Schmidt var blevet statsminister.” (Haarder, 2015) 

Men ja-siden mener ikke, at tilliden til politikerne bør have indflydelse på afstemningen. Det 

handler om i stedet om politiske aftaler, som man historisk godt kan have tillid til. Bertel 

Haarder udtrykker forskellen mellem erfaringerne med løfter og aftaler:  

”Jeg har i min tid set mange løfter blive brudt – men jeg har endnu aldrig oplevet, at en central 

politisk aftale ikke er blevet overholdt. Det bedste eksempel er jo det nationale kompromis, der 

skabte de fire danske forbehold i 1992. Det er jo en politisk aftale om, at forbeholdene ikke kan 

hæves uden en folkeafstemning. Den har været holdt i nu 23 år – og har ingen på noget tidspunkt 

så meget som tænkt på at bryde” (Nielsen, 2015) 
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Margrethe Auken lader også forstå, at det ikke handler om, at tro på politikerne, men om at tro 

på erfaringerne med de politiske aftaler: 

”Det er slemt, at du ikke tror på dem du har valgt. Der er også en del af dem jeg ikke tror på, men 

jeg ku heller ikke drømme om at stemme på dem. Politiske aftaler bliver nu stort set altid overholdt 

- også denne” (Vangkilde et. al., 2015) 

Erfaringerne med løftebrud og mistillidsfulde politikere bør derfor, ifølge ja-siden, ikke være 

afgørende for vælgernes kryds. De bør snarere forholde sig til, at politiske aftaler altid er blevet 

overholdt og derfor også vil blive overholdt nu og i fremtiden.  

Inger Støjberg mener, at historien viser, at man godt kan have tillid til Folketinget samtidig med, 

at hun angriber Dansk Folkeparti for ikke at have tillid til de politiske aftaler: 

”Vi kan ikke have et system, hvor landets næststørste parti påstår, at man slet ikke kan regne med 

de politiske aftaler, der bliver indgået. Selvfølgelig kan man regne med Venstre. Vi holder hvad vi 

lover, og selvfølgelig kan man regne med, at de øvrige ja-partier står ved det ord, som de har givet 

til danskerne. Siden 1993, da vi fik vores forbehold, har et bredt og solidt flertal på Christiansborg 

respekteret danskerne beslutning, og det vil vi selvfølgelig også gøre fremover.” (Venstre, 2015) 

Rasmus Jarlov har lignende erfaringer med de politiske aftaler og mener på den baggrund også, 

at man burde kunne stole på politikerne. Han er derfor overrasket over den store mistillid: 

”Det overraskende er, hvor ekstrem mistillid der er til politikerne. Når vi for eksempel udsteder en 

garanti for, at vi ikke vil gå med i asyl-og flygtningepolitikken, er der alligevel mange danskere, 

der tror, at vi gør det alligevel. Og det på trods af at vi har en aftale fra 1993, som vi har overholdt 

i 22 år. At det ikke har kunnet overbevise danskerne om, at det er noget, man kan regne med, er 

kommet bag på mig. Politikerleden er større, end jeg havde forventet.” (Klarskov og Pedersen, 

2015) 

Ja-siden mener altså, at erfaringerne taler for et ja, da det ikke handler om erfaring med mistillid 

til politikere, men om erfaringer med, at man godt kan have tillid til politiske aftaler og til 

Folketinget i sin helhed. Ligesom kommunikationens tematiseringen tidligere adskilte 

politikerne fra folketinget, bliver nutidens politiker her taget ud af de i fortiden indgåede 

politiske aftaler.   

Ja-sidens fremtidskonstruktion  
På ja-siden bliver der ligesom på nej-siden skelnet mellem henholdsvis en ja- og en nej-fremtid. 

Fremtiden, i tilfælde af et nej, er meget dyster. Nej-siden kan nemlig, ifølge Margrethe Auken, 

ikke holde, hvad de har lovet i valgkampen: 
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”Hvis jeg ikke elskede mit fædreland højt, kunne jeg fristes til at håbe på et nej 3.dec for at se dem 

syde i fedtsuppen af fup og fordrejninger. De ville næppe klare at levere på et eneste løfte” (Auken, 

2015b) 

Jeppe Kofod udtrykker også en usikker fremtid ved et nej, da man ikke kan stole på de løfter og 

forventninger, der bliver stillet i udsigt fra nej-siden: 

”Den usikkerhed og utryghed er en kurs, som Socialdemokraterne ikke ønsker for Danmark. Nej-

siden kan tro, at vi får en parallelaftale. De kan håbe det og de kan ønske det. Men de kan ikke 

garantere det. Uanset hvor mange gange Morten Messerschmidt påstår det modsatte.” (Kofod, 

2015) 

Kofod giver altså ikke meget for de garantier, som nej-siden ifølge ham, udsteder. Han 

fortsætter: 

”Jeg hører det som, at Anders Vistisen (Dansk Folkeparti, red) ser Danmark fremtidige deltagelse 

i Europol som en form for lotteri. Og det kan vi så bare “prøve”. Men Anders, det er ikke bare noget 

“man prøver”… Det tør jeg simpelthen ikke, og jeg synes det er decideret uanstændigt at I udsteder 

falske garantier.” (Kofod, 2015). 

Margrethe Auken laver en lignende fremstilling af nej-sidens nej-fremtid: 

”Det værste bedrag: ’Danmark risikerer under ingen omstændigheder at forlade Europol. For det 

første kan vi anmode om en parallel-aftale, lige som Norge, Schweiz og en lang række andre lande 

har det’! NEJ. Ingen af dem har parallelaftaler.” (Auken, 2015b). 

De Radikales Europa-Parlamentsmedlem, Morten Helveg Petersen, advarer også om nej-sidens 

nej-fremtidskonstruktioner og siger, at det er ”meget farligt” at tro på, at Danmark bare kan få 

en parallelaftale eller en anden særordning med Europol, og at man derfor ikke kan have tiltro 

til nej-sidens kampagner: 

”Danmark vil komme ud i en kolossal usikkerhed i forhold til Europol. 2016 bliver virkelig et 

usikkert år for Danmark, i fald vi stemmer nej.” (Lauritzen, 2015) 

Ja-sidens konstruktion af nej-fremtiden bliver således udtrykt ved at udvise mistillid til nej-

sidens konstruktion af nej-fremtiden. På den måde konstruerer de også en nej-fremtid i 

modsætning til den nej-fremtid, som de konstruerer som nej-sidens; altså en fremtid uden 

garanti for parallelaftale og en fremtid, hvor Danmark risikerer at forlade Europol.  

Ja-sidens ja-fremtid fremstår noget anderledes. Den er ifølge Lars Løkke Rasmussen det sikre, 

mens nej-fremtiden er det usikre:  
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”Med et ja vælger vi det, vi kender. Med et nej det, vi ikke kender (…) I det valg håber jeg, at man 

vil have tillid til det danske demokrati” (Rasmussen, 2015).  

Omdrejningspunktet i ja-sidens ja-fremtid er desuden, at man kan regne med den aftale, der 

bliver indgået, og at ”ja-partierne står ved det ord, som de har givet til danskerne” (Støjberg, 

2015). De tegner et billede af en sikker fremtid, og der kan f.eks. garanteres en ny 

folkeafstemning, hvis Danmark i fremtiden skal overgive mere suverænitet til EU. Lars Løkke 

Rasmussen bemærker: 

”Vi hæver ikke vores veto uden at spørge danskerne ved en ny folkeafstemning. Det vil jeg gerne 

garantere her i dag.” (Skærbæk et. al., 2015) 

Det løfter gælder ifølge Løkke Rasmussen, ’til solen brænder ud’. Mette Frederiksen bakker op 

om denne garanti og giver udtryk for, at man kan stole på ja-partierne og den politiske aftale: 

”Det er vigtigt, at Venstre og Socialdemokratiet som to af de store partier giver et klart tilsagn om, 

at hvis den holdning skulle forandre sig hos nogen, så er det noget, der skal til folkeafstemning 

først.” (Skærbæk et. al., 2015) 

Søren Pind trækker på erfaringer fra fortiden i hans forventninger til ja-fremtiden:  

” (Risikoen, red.) er alt for stor til, at man skal ligge under for den populisme, som her kommer til 

udtryk, hvor man beviseligt har overholdt en politisk garanti, dateret helt tilbage til 1993. Vi står 

fuldstændig på mål for det. Vi har sagt det åbent. Det står i lovens bemærkninger.  Og Ve den 

politiker fra Venstre, Konservative eller Socialdemokraterne, som er dem, der har udstedt den 

garanti, hvis de viger fra den.” (Bag Borgen, 2015)  

Inger Støjberg mener, at nej-sidens påstande om ja-fremtiden bidrager til mistilliden til det 

politiske system: 

”Dansk Folkeparti spreder i disse uger falske påstande om, at et ja den 3. december vil betyde, at 

vores udlændingepolitik fremover skal styres fra Bruxelles. Jeg har normalt meget stor respekt for 

Dansk Folkeparti. Men jeg har ikke respekt for den kampagne, de fører her op imod EU-

afstemningen. Den er falsk, den er uhæderlig, og den bidrager til at skabe mistillid til det politiske 

system.” (Gjertsen, 2015) 

Her fremstilles nej-sidens konstruktion af en ja-fremtid, som ja-siden iagttager den, som falsk; 

dansk udlændingepolitik bliver fremover ikke styret fra Bruxelles. Således bliver ja-fremtiden 

konstrueret som en sikker fremtid, hvor man kan stole på de politiske aftaler og garantier i 

modsætning til den usikre nej-fremtid, som ifølge ja-siden slet ikke er identisk med den 

fremstilling nej-siden opstiller forventninger om.  
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Opsamling 
Konstruktionen af fortiden varierer mildest talt. For nej-siden består den af tillidsbrud på 

tillidsbrud fra de EU-begejstrede partier i EU spørgsmål, der emergerer som fortidige ja-side 

fremtidsforestillinger, der ikke stemmer overens med nej-sidens oplevede fortid. Omvendt 

klynger ja-siden sig til adskillelsen af politiske løfter og den politiske aftale, der ligger på EU-

området fra 1993, som de mener, er et udtryk for holdbarheden af sådanne politiske aftaler. 

Samtidig adskiller Ja-sidens iagttagelser også nutidens politikeres troværdighed fra fortidens 

indgåede aftaler, lidt ligesom vi så dem adskille Folketinget og dets medlemmer ad i afsnittet 

om sagsdimensionen. 

Med anknytning til tillidskrisen tegner der sig to forskellige billeder af fremtiden ved 

henholdsvis et ja og et nej. Her konstruerer både ja- og nej-siden deres anbefalede udfald som 

det sikre, kendte og det, som man kan stole på. Modpartens anbefalinger ses omvendt som det 

usikre, hvilket blandt andet skyldes deres utroværdige fremtidskonstruktioner.  

Nej-siden påstår at have fuld tillid til befolkningen. Derfor ser nej-siden nødigt, at befolkningen 

skal overdrage dens indflydelse til Folketinget, som nej-siden ikke stoler på. Tilliden til 

befolkningen er dog ikke helt intakt, da nej-siden ikke har tiltro til en fremtidig befolknings evne 

til at sammensætte et fremtidigt folketing. Således fremstår fremtiden noget usikker for nej-

siden, uanset om befolkningen beholder sin indflydelse eller ej.  

For ja-siden handler det om, at man kan have tillid til politiske aftaler, og derfor kan status quo 

bevares ved et ja. Et nej vil omvendt sende Danmark ud af Europol-samarbejdet, hvorfor man 

ikke kan stole på nej-sidens garantier om det modsatte.  

Tidsdimensionen kan illustreres på følgende måde:  
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Socialdimensionen 

Socialdimensionen former som tidligere nævnt ledeforskellen os/dem, og handler om de roller, 

der emergerer i kommunikationen. Således vil dette afsnit undersøge, hvilke roller ja- og nej-

siden konstruerer i deres skelnen mellem os og dem i forbindelse tillidskrisen. Eftersom ja- og 

nej-siden både skaber sig selv i forhold til hinanden og i forhold til befolkningen, vil deres os og 

dem henvisninger variere.  

Nej-sidens rollekonstruktion    
Når nej-siden knytter an til tillidskrisen, dukker politikerne op som mere begejstrede for EU 

end befolkningen. Her er det Søren Søndergaard, der iagttager et misforhold mellem politikerne 

og befolkning: 

”Kunne man så forestille sig, at danske politikere går imod befolkningsflertallet. Ja – tag Euroen. 

Vi hører jo danske politikere, i dag Udenrigsministeren, insistere på, at vi skal have Euroen, selvom 

et kæmpe flertal i den danske befolkning er imod. Det betyder, at hvis de havde muligheden for at 

gennemføre det i Folketinget med et flertal, så ville de gøre det.” (DR, 2015) 

De EU-begejstrede politikere fremstår ligefrem uærlige og parate til at gå imod befolkningens 

vilje, hvis de fik muligheden. Denne vurdering synes Europa-Parlamentsmedlem for Dansk 

Folkeparti, Anders Primdahl Vistesen, at dele: 

”Vi kan jo se, hvordan man, f.eks. på det økonomiske område, er gået med i Two-pack, er gået med 

i Six-pack, prøvet at snyde danskerne for en folkeafstemning på bankunionen. Og alle de her 

områder, det jo områder, hvor vi har et Euro-forbehold, hvor I prøver at snyde danskerne for at 

blive hørt, selvom de har sagt to gang, at de vil have et Euroforbehold ” (DR, 2015) 

Vistesen lader her forstå, at de EU-begejstrede politikere er parate til at snyde befolkningen i 

deres forsøg på at snige mere EU ind af bagdøren til den EU-skeptiske befolkning. Kristian 

Thulesen Dahl mener, at ja-politikerne skaber mistillid i befolkningen, når de underspiller EU’s 

indflydelse: 

”De to målinger viser, at vælgerne har en grundlæggende mistillid til, hvordan politikerne på 

Christiansborg vil forvalte det mandat, de får nu. Det bør alle politikere skrive sig bag øret. Man 

skal blive klog af skade. Og skaden er, at man hele tiden underspiller over for danskerne, hvad EU 

bestemmer. Når det så går op for folk, at børnechecken pludselig skal sendes til Rumænien, så 

kommer den der skuffelse og mistillid hos danskerne. ” (Kaae, 2015) 

Nej-siden tegner altså et billede af en befolkning, der har god grund til at være mistillidsfulde, 

eftersom de EU-begejstrede politikere forsøger at prakke befolkningen mere EU på, end den 

ønsker. 
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Nej-sidens iagttagelser skelner også mellem nej-siden og ja-siden. Her dukker nej-politikeren 

op på samme side som befolkningen i kampen mod ja-politikerens EU-begejstring. Anders 

Primdahl Vistesen udtaler: 

”Hvis I så kan finde et eller andet mudret flertal blandt de her spændende partier i Folketinget, så 

kan I overlade det, og så kan Søren Søndergaard og jeg stå og hoppe og danse og ikke gøre noget, 

og befolkningen kan stå og hoppe og danse og være utilfredse, men de skal grundlæggende have 

tillid til jer i EU-politikken. Og det vil jeg være bange for.” (DR, 2015) 

Her flyder nej-sidens kommunikation om befolkningens mistillid sammen med nej-sidens 

kommunikation af egen mistillid, som vi også så det i afsnittet om sagsdimensionen. Vistesen 

og Søren Søndergaard kommer altså til at stå og hoppe på sidelinjen sammen med befolkningen 

uden at kunne gøre noget. Også Morten Messerschmidt sætter sig selv i bås med vælgerne: 

”Men uanset hvad, synes jeg, at det som vælger er rarest at have et krav på at blive hørt senere ved 

nye folkeafstemninger end blot at skulle sætte sin lid til de folkevalgte.” (Messerschmidt, 2015b) 

Når kommunikation af og om mistillid flyder sammen, synes befolkningen og nej-siden også at 

flyde sammen, og nej-siden tager form af befolkningens stemme i det politiske system. Der er 

tale om en genindførsel af forskellen system/omverden på systemsiden, således at der 

emergerer en politisk befolkning: 

                                                 

De EU-begejstrede ja-politikere optræder her som politiske politikere, dvs. i modsætning til den 

befolkning, den prøver at snyde. Indimellem emergerer nej-politikeren som en politisk 

befolkning, dvs. den EU-skeptiske befolkningens politiske repræsentation. 

Ja-sidens rollekonstruktion 
I ja-sidens kommunikation dukker befolkningens mistillid til politikerne op som en 

overraskelse. Der henvises gentagne gange til, at politikerne overholder de politiske aftaler, 

som de indgår: 
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”Det overraskende er, hvor ekstrem mistillid der er til politikerne. Når vi for eksempel udsteder en 

garanti for, at vi ikke vil gå med i asyl-og flygtningepolitikken, er der alligevel mange danskere, 

der tror, at vi gør det alligevel. Og det på trods af at vi har en aftale fra 1993, som vi har overholdt 

i 22 år. At det ikke har kunnet overbevise danskerne om, at det er noget, man kan regne med, er 

kommet bag på mig. Politikerleden er større, end jeg havde forventet” (Klarskov & Petersen, 

2015) 

Her er det Rasmus Jarlov, der undrer sig over, at befolkningens manglende tro på politikernes 

garantier stikker så dybt. Også Jeppe Bruus undrer sig og henviser til, at politikerne netop har 

til opgave at træffe beslutninger på danskernes vegne:   

”Vi sidder jo og beslutter ting på danskernes vegne hver eneste dag. Det er det, vi laver i 

Folketinget. Jeg ved godt, at tilliden til politikere er lavere end til brugtvognsforhandlere, og at det 

er farligt at bede om jeres tillid, men det er det, vi gør. ” (Grønkjær, 2015) 

Inger Støjberg understreger, at ja-politikeren har respekt for befolkningen, når der træffes 

beslutninger i Folketinget: 

”Siden 1993, da vi fik vores forbehold, har et bredt og solidt flertal på Christiansborg respekteret 

danskernes beslutning, og det vil vi selvfølgelig også gøre fremover” (Venstre, 2015) 

Overraskelsen over befolkningens mistillid suppleres af en mulig årsag til mistilliden. I skelnen 

mellem ja-politiker og nej-politiker, dukker nej-politikeren op som kilde til misinformation og 

usikkerhed: 

“Stop jeres skræmmekampagne nu og kom ind i en seriøs debat op til afstemningen; I kan nå det 

endnu. Lad os da for en gangs skyld tage debatten om dét, det handler om, i stedet for at sprede 

usikkerhed og misinformation. ” (Venstre, 2015) 

Her er det Støjberg, der anklager nej-politikeren for at fordreje debatten med en 

skræmmekampagne, som hun ikke har megen respekt for: 

”jeg har ikke respekt for den kampagne, de fører frem mod folkeafstemningen. Den er falsk, den er 

uhæderlig, og den bidrager til at skabe mistillid til det politiske system.” (Venstre, 2015) 

Nej-politikeren er altså med til at skabe mistillid til politikerne med deres falske kampagne. 

Margrethe Auken mener, at nej-politikeren er usaglig, når denne påstår ikke at have tillid til 

Folketinget:    

”"Vi har ikke tillid til folketinget", råber nej-siden. At partier der selv har fået magt gennem 

folketingsvalg, undsiger det danske demokrati, er slemt men usagligt og bør ikke styre 

afstemningen 3. dec.” (Auken, 2015a) 
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Mens Auken kalder nej-politikerens mistillid for usaglig, går Lars Løkke Rasmussen videre og 

beskriver nej-politikernes mistillid til Folketinget som strategi: 

”I stedet forsøger modstanderne af tilvalgsordningen at gøre det her til et spørgsmål om teknik. 

At så tvivl om Folketingets evne til at træffe beslutninger i dansk interesse. ” (Løkke Rasmussen, 

2015a) 

Nej-politikeren dukker altså op som strategisk mistillidsfuld, når denne forsøger at fordreje 

debatten.  Strategien har ifølge Jakob Elleman-Jensen virket, da det er lykkedes for nej-

politikeren: 

”det er lykkedes for Kristian Thulesen Dahl at blande politiske løfter og politiske aftaler sammen, 

selvom det er to vidt forskellige ting. Der er meget lille tillid til politiske løfter, og det smitter nok 

af. “ (Kaae, 2015) 

Det er altså med forsæt, når nej-politikeren blander tingene sammen og sår tvivl om 

Folketinget. Her overvejer Margrethe Auken ligefrem at kalde nej-politikerens bluff: 

”Hvis jeg ikke elskede mit fædreland højt, kunne jeg fristes til at håbe på et nej 3.dec for at se dem 

syde i fedtsuppen af fup og fordrejninger. ” (Auken, 2015b) 

Ja-politikeren giver ikke meget for nej-politikerens mistillid; den er falsk, strategisk og ligefrem 

uretfærdig.  Løkke Rasmussen henvender sig her til Kristian Thulesen Dahl:   

”Nej, nej, jeg har hørt dig sige det der før, og det er ikke fair. Det, jeg sagde ene mand, det lavede 

vi bagefter om til en politisk aftale. Der er en politisk aftale mellem de her partier. Det, der gør mig 

så oprigtig ked af det, det er, når du så åbenlyst står og siger, at du ingen tillid har til en politisk 

aftale, der er indgået mellem en bred kreds af partier - hvordan skal man så have tillid til de 

aftaler, man indgår med dig.” (Kaae, 2015) 

Nej-politikeren fremstår altså upålidelige på baggrund af nej-politikerens egen mistillid til 

politiske aftaler. Ifølge Elleman-Jensen mindsker dette incitamentet til at indgå aftaler med nej-

politikeren: 

“Og det er da bekymrende, at formanden for det største borgerlige parti siger, at man ikke kan 

stole på en aftale. Det mindsker incitamentet til at lave aftaler med dem” (Kaae, 2015) 

På den måde rammer nej-politikerens mistillid også nej-politikeren selv.   

Opsamling 
I nej-sidens kommunikation dukker ja-politikeren op som EU-begejstret. Befolkningen er 

derimod mere skeptiske, så ja-politikeren fortæller kun den halve historie og forsøger mod 

befolkningens vilje at snige resten ind ad bagvejen. Når nej-politikeren flyder sammen med 
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befolkningen i kommunikationen, konstrueres nej-politikeren som dem, der repræsenterer 

befolkningen, i modsætning til ja-politikeren, der repræsenterer det politiske. Ja-politikeren 

ønsker, ifølge nej-siden, derfor at øge politikernes magt på bekostning af befolkningens 

indflydelse. 

Når ja-siden iagttager nej-politikeren, konstrueres denne som bevidst fordrejende og 

forsimplende. I sit forsøg på at så tvivl om ja-politikernes troværdighed og befolkningens 

grundlag for at have tillid til politikerne bidrager nej-politikeren til tillidskrisen. Nej-

politikerens mistillid til de politiske aftaler rammer imidlertid tilbage på nej-politikeren selv, 

da denne mistillid mindsker incitamentet til at stole på aftaler, som man indgår med dem. Ja-

politikeren dukker op som tillidsvækkende, da ja-siden overholder politiske aftaler og 

respekterer befolkningens EU-skepsis. På den baggrund bør befolkningen have tillid til ja-

politikeren, selvom nej-politikeren prøver at overbevise befolkningen om det modsatte.  

 

 

Delkonklusion 
Vi har med denne analysedel svaret på, hvilken mening tillidskrisen tilskrives i forbindelse med 

folkeafstemningen om retsforbeholdet. Vi har med udgangspunkt i Luhmanns tre 

meningsdimensioner iagttaget ja- og nej-sidens iagttagelser af tillidskrisen.  

Vi har set, hvordan nej-siden over en bred kam kommunikerer mistillid til deres politiske 

omgivelser. De gør flittigt opmærksomme på, at egen og befolkningens mistillid er identiske, og 

stiller sig på den måde i befolkningens sko. Nej-siden iagttager sig således i fællesskab med 

befolkningen om mistillid til politiske aftaler, Folketinget, EU og ja-siden. De begrunder deres 

mistillid med erfaringer med Folketingets manglende repræsentativitet i EU-spørgsmål, brudte 

løfter og halve sandheder fra ja-siden, som betyder, at man heller ikke kan have tillid til ja-
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sidens garantier for fremtiden. De anklager således deres politiske modstandere for at være 

skyld i den tillidskrise, som de iagttager.  

Vi har endvidere iagttaget, hvordan ja-sidens iagttagelser af tillidskrisen udtrykkes lidt mere 

inkonsistent. De ser også en mistillid til politikerne fra befolkningen, men de prøver at nedtone 

den ved at efterspørge tillid, alt imens de udtrykker mistillid til nej-sidens skræmmekampagner 

og forsøger på at skabe usikkerhed og forvirring. De gør opmærksomme på, at erfaringerne 

viser, at man også kan stole på politiske aftaler i fremtiden, ligesom de også forsvarer det 

kriseramte Folketings troværdighed, selvom de godt kan forstå, at der kan være en grund til 

ikke at have tillid til dets politikere.  

Tillidskrisen træder i det politiske systems kommunikation frem i forskellige versioner og med 

varierende styrke. Både ja- og nej-siden forholder sig til modstanderens anklager om mistillid, 

gerne ved at erklære mistillid tilbage. Desuden bekræfter begge sider den mistillid, som de har 

iagttaget i befolkningen og lader til at acceptere dens ‘eksistens’. 

Der er flere bemærkelsesværdige aspekter ved de iagttagelser, som vi har gjort os af det 

politiske systems iagttagelser af tillidskrisen. Selvom ja-siden i ny og næ efterspørger tillid, ses 

der ikke mange forsøg på at komme ud af tillidskrisen ved deciderede løsningsforslag. 

Tværtimod lader det til, at den mistillid befolkningen udtrykker tager til i styrke i det politiske 

system. Problemerne handler her således ikke kun om, at man ikke kan have tillid til politikerne 

- men systemet i sin helhed.  

Der er isoleret set måske ikke noget usædvanligt ved, at politikere erklærer mistillid til deres 

modstandere i en valgkamp. Ikke desto mindre bidrager de gensidige beskyldninger til det 

billede, der tegnes af et politisk system i krise. Det forekommer besynderligt, hvorfor det 

politiske system selv bidrager til konstruktionen af en tillidskrise, der internt er bred enighed 

om, er meget alvorlig for folkestyret. 

Vi vil nu gå videre til specialets anden analysedel, hvor vi vil komme nærmere ind på, hvordan 

den mening, som vi her har vist tilskrevet til tillidskrisen strukturerer kommunikationen i 

paradokser og afparadoksering.  

Analysedel 2 
Efter i første analysedel at have svaret på, hvilken mening tillidskrisen tilskrives, bevæger vi os 

nu videre til anden analysedel, hvor vi vil svare på, hvordan kommunikationen struktureres i 

anknytning til tillidskrisen. Konkret vil vi i dette afsnit undersøge, hvilke paradokser der opstår 

i kommunikation, og hvordan de afparadokseres for at kommunikationen kan fortsætte. Oven 
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på dette afsnit bør vi så kunne svare på første del af vores problemformulering, der lyder: 

hvordan tilskrives tillidskrisen mening af det politiske system. 

Paradoks og afparadoksalisering 
Vi har allerede iagttaget, at både ja- og nej-siden i et eller andet omfang kommunikerer mistillid 

til modparten. Ja-siden gør nej-sidens mistillid til genstand for egen mistillid, således at 

systemet fremstår som et, man kan have tillid til. Nej-sidens mistillid retter sig også mod 

Folketinget, politiske aftaler og det repræsentative demokratis manglende repræsentativitet. 

På baggrund heraf opstår der en række paradokser i ja- og nej-sidens 

kommunikation.  Paradokser er kendetegnet ved en situation, hvor iagttageren ikke 

meningsfuldt kan afgøre, hvilken side af iagttagelsens forskel, der skal knyttes an til. Det er altså 

en situation præget af uafgørbarhed (Kneer & Nassehi, 1997: 110-111). 

Nej-sidens afparadoksalisering 
Nej-siden påstår, at man ikke kan stole Folketinget og de aftaler, som indgås i det politiske 

system. Morten Messerschmidt siger eksempelvis at han ikke har tillid til Folketinget og det 

repræsentative demokrati (Messerschmidt, 2015), mens Peter Skaarup ikke mener, at aftalen 

om retsforbeholdet er det papir værd den er skrevet på (Skaarup, 2015b). Angrebet peger 

således også lidt på dem selv, eftersom de er en del af selvsamme politiske system, som de 

kritiserer. Dette pointerer Lars Løkke Rasmussen overfor for Kristian Thulesen Dahl: 

”Nej, nej, jeg har hørt dig sige det der før, og det er ikke fair (…) Det, der gør mig så oprigtig ked 

af det, det er, når du så åbenlyst står og siger, at du ingen tillid har til en politisk aftale, der er 

indgået mellem en bred kreds af partier - hvordan skal man så have tillid til de aftaler, man indgår 

med dig? ” (Kaae, 2015). 

Løkke Rasmussens udgave af ’det man siger, er man selv’ udstiller fint paradokset; hvordan skal 

man have tillid til en aftale med én, der ikke selv har tillid til aftalen?  

Løkke Rasmussens udtalelse fungerer her blot som illustration på paradokset, for det er i nej-

sidens egen kommunikation at paradokset opstår, idet de erklærer mistillid til et system, som 

de selv er en del af. Således kan det ikke meningsfuldt afgøres, hvorvidt man kan have tillid til 

de aftaler man indgår med nej-siden.   

For at kommunikationen kan fortsætte må paradokset skubbes videre. Det gør nej-siden ved at 

skelne mellem de politiske politikere (ja-siden), der vil give sig selv mere magt, og en politisk 

befolkning (Nej-siden), der er befolkningens politiske repræsentation. Det politiske system 

deles her op mellem de politiske og de folkelige, så det bliver muligt at pege på dele af det 

politiske system uden at pege på sig selv. Dette kan illustreres således: 
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Nej-siden kopierer altså system/omverden forskellen ind på systemsiden, og gør det dermed 

muligt at kommunikere meningsfuldt om mistillid til systemet, da nej-siden så kan skelne 

mellem dem selv og ja-siden.  

Igen er paradokset ikke forsvundet, men blot skubbet i baggrunden. Dele af nej-siden skal f.eks. 

fortsat samarbejde med den regering, som altså er en regering, hvis aftaler de ikke har tillid til. 

Dette problem påpeger Mette Frederiksen: 

”Du står og siger, til den statsminister Dansk Folkeparti peger på, at man ikke kan regne med det, 

han siger, det er dog en mærkelig samarbejdsmetode i blå blok” (Kaae, 2015) 

Når nej-siden deler det politiske system op for at kunne tale om manglende tillid til Folketinget, 

gør de sig til repræsentanter for folket, mens ja-siden misrepræsenterer befolkningen og bliver 

til repræsentanter for det upålidelige system. Det kan illustreres således: 

             

Dermed opstår det paradoks, at der nu inden for det repræsenterende system, også optræder 

ikke-repræsentanter.  

Dette forhold afparadokseres ved at gøre misrepræsentationen til et spørgsmål om EU, hvor ja-

siden fremstilles som mere EU-begejstret end befolkningen. Her dukker paradokset op som en 
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repræsentationsproblem, for hvordan skal repræsentanten på en gang repræsentere alle sine 

vælgere og samtidig hver vælger fuldt ud. Dette vil kræve, at alle repræsenterede mente præcis 

det samme om alt.  

Det politiske systems overordnede forskel mellem styrer og styret tager her form af 

repræsentanterne i det politiske system og den repræsenterede befolkning i omverdenen. Med 

førnævnte genindførsel af system/omverden på systemsiden ses det, hvordan ja-siden bliver 

repræsentanter for repræsentanterne, mens nej-siden bliver repræsentanter for de 

repræsenterede.  

 

Den argentinske diskursteoretiker, Ernesto Laclau, har i sit arbejde med repræsentationens 

logik, dekonstrueret dette et-til-et-forhold mellem repræsentanter og repræsenterede. Han 

påpeger at repræsentanten ikke er neutral, men vil lægge noget til de repræsenteredes identitet 

(Laclau, 2002: 149). Det skyldes, at den repræsenterede befolkningen ikke som helhed har 

selvstændige visioner, hvorfor det bliver repræsentantens opgave at tilskrive dem:  

”Netop fordi fællesskabet som sådan ikke er en objektivitets differentielle rum, men en fraværende 

fuldstændighed, kan det ikke sin egen repræsentation, og må låne en sådan fra en eller anden 

enhed” (Laclau, 2002: 142) 

Hvis vi sætter dette ind i en systemteoretisk kontekst, kan vi forstå det som den operation, hvor 

det repræsenterende system konstruerer sin repræsenterede omverden i sine iagttagelse. 

Således kan det igen ikke meningsfuldt afgøres, hvorvidt det er delsystemet (nej-siden) eller 

dets systemomverden (ja-siden), der repræsenterer det samlede systems omverden 

(befolkningen). 

Således afparadokseres nej-sidens kommunikation i en løbende proces, hvor paradokset 

skubbes videre, men aldrig afvikles. Det starter med en grundlæggende mistillid til et politisk 

system, som nej-siden selv er en del af. Dette problem skubbes videre ved at opdele det politiske 
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system i repræsenterende og ikke-repræsenterende, og bliver således til et 

repræsentationsproblem. Hele system er dog bygget op om befolkningens repræsentation, så 

paradokset må endnu engang skubbes videre. Det sker ved at gøre det til et specifikt 

repræsentationsproblem i forbindelse med EU-spørgsmål. Dette opstiller en idé om en en-til-

en repræsentation mellem repræsentant og repræsenterede, der kun lader sig gøre ved at alle 

vælgere havde præcis samme EU-politiske holdning.  

Ja-sidens afparadoksalisering 
Ja-sidens kommunikation skaber et lignende paradoks i deres anknytning til tillidskrisen. De 

iagttager, at deres systemomverden (Nej-siden) udviser mistillid til det samlede system, hvilket 

udfordrer deres kommunikation om et troværdigt politisk system. De kommer til at 

kommunikere om et troværdigt system, der ikke har tiltro til sig selv: 

     

Når ja-siden gør sig refleksive for nej-sidens mistillid, udfordres ja-sidens kommunikation om 

et samlet system man kan have tillid til. Iagttagelsen kan altså hverken markere tillidssiden 

eller mistillidssiden i forskellen meningsfuldt, for hvordan kan man regne med et system, der 

ikke regner med sig selv.  

Dette paradoks skubbes videre i kommunikationen ved at sætte spørgsmålstegn ved nej-sidens 

mistillid. Søren Pind prøver her at afmontere nej-sidens mistillid: ”Du har jo ikke noget at have 

din mistillid i” og videre ”Det er den interesse Morten Messerschmidt har i at skabe skræk og 

rædsel” (DR, 2015).  

Ja-siden iagttager her nej-sidens mistillid som en strategi til at få befolkningen til at stemme nej. 

For på den ene side bliver mistilliden nej-sidens redskab til at forsimple, forfalske og ligefrem 

puste til befolkningens mistillid, som vi så i første analysedel. På den anden side kan det 

politiske system ikke fungere med en sådan mistillid: ”Vi er nødt til at have tillid til vores politiske 

system, ellers er vi fuldstændig på den.” (Odsgaard & Frederiksen, 2015). Ja-siden forsøger altså 
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at så tvivl om nej-siden intentioner bag mistilliden og udstiller det uholdbare i det, som vi også 

så Mette Frederiksen pointere tidligere.  

Når ja-siden sår tvivl om nej-sidens mistillid, kan man sige, at de udtrykker mistillid til nej-

sidens mistillid. Dermed kommunikerer ja-siden ikke længere kun om mistillid i systemet, men 

også mistillid til selve systemet. Det kan illustreres således: 

 

 

I forsøget på at kommunikere om et troværdigt system bliver ja-siden nødt til at udfordre den 

mistillid de iagttager inden for systemet. Dette sker ved at kommunikere mistillid til nej-sidens 

mistillid. Dermed kommunikerer ja-siden heller ikke længere kun om mistillid til systemet men 

også mistillid til systemet. Dette medfører, at hele systemet nu kommunikerer om et 

utroværdigt system i en eller anden form. Således ender ja-siden paradoksalt nok med at 

kommunikere om et upålideligt system i deres forsøg på det modsatte.  

Dobbelt attribution 
I Luhmanns optik udgør paradokset et problem for kommunikationen, hvorfor det må skubbes 

i baggrunden. Det behøver det dog ikke nødvendigvis. Gunther Teubner introducerer, i sit 

systemteoretiske arbejde ideen om dobbelt attribution, hvor paradoksets dobbelthed fremstår 

som en styrke (Teubner, 1996: 62). Ved at trække paradoksets dobbelthed frem i lyset, kan 

kommunikation oscillere strategisk mellem forskellene, hvorved paradoksets umulighed 

pludselig skaber muligheder for strategisk kommunikation (Teubner, 1993: 9-10). Med 

Teubners forståelse af paradokset, vil vi nu undersøge, hvordan man kan anskue, hvad der i 

sidste afsnit udgjorde en udfordring for kommunikation, som en styrkemarkør.  

Ja-sidens dobbelt attribuering 
Vi så i sidste afsnit, hvordan ja-sidens kommunikation skabte det paradoks, at den bad 

befolkningen have tillid til et system, der ikke havde tillid til sig selv. Vi så også hvordan 

kommunikationen i et forsøg på at gemme paradokset af vejen, endte med selv at kommunikere 
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mistillid. Det virker jo umiddelbart problematisk og lidt tvetydigt, men med Teubners forståelse 

af mulighederne i paradokset, kan dobbeltheden vendes til en styrke. Det sker ved at kopiere 

forskellen ind på begge sider af, så det bliver muligt at vække tillid ved at markere mistillid, 

ligesom det bliver muligt at vække mistillid i markeringen af tillidssiden. Det kan illustreres 

således: 

            

Pointen er, at ja-siden kan udtrykke tillid både ved at markere tillid og mistillid, og omvendt 

også kan udtrykke mistillid både ved at markere tillid og mistillid. 

Ja-sidens kommunikation markerer mistillid til systemet, når de udtrykker mistillid til nej-

sidens mistillid. Det sker f.eks. når nej-sidens mistillid iagttages som ubegrundet og som udtryk 

for strategi. Det er eksempelvis, ifølge Jacob Ellemann-Jensen lykkedes for nej-siden ”at blande 

politiske løfter og politiske aftaler sammen. ” (Kaae, 2015), og Inger Støjberg påpeger, at de er 

”tyet til en skræmmekampagne” (Venstre, 2015) og opfordrer nej-siden til at stoppe med ”at 

sprede usikkerhed og misinformation” (Venstre, 2015). 

På den måde kan ja-sidens mistillid ses som et forsøg på at opløse grundlaget for den mistillid 

nej-siden stiller til systemet. Man kan altså godt have tillid til systemet, selvom nej-siden påstår 

noget andet, da dette blot er udtryk for strategi. Ja-sidens kommunikation af mistillid til nej-

siden ender altså med at tegne et billede af et system, man kan have tillid til. Margrethe Auken 

siger eksempelvis: 

”"Vi har ikke tillid til folketinget", råber nej-siden. At partier der selv har fået magt gennem 

folketingsvalg, undsiger det danske demokrati, er slemt men usagligt og bør ikke styre 

afstemningen 3.dec” (Auken, 2015a). 

Nej-sidens grundlag for mistillid til Folketinget afmonteres her, og der tegnes et billede af et 

system man kan have tillid til på baggrund af mistillid til mistilliden. 
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På samme måde kan ja-siden også komme til at kommunikere mistillid i deres forsøg på at 

kommunikere tillid. Ja-siden henviser igen og igen til, at de har overholdt aftalen fra 1993. Her 

er det Inger Støjberg, der forsøger at skabe tillid til ja-sidens politiske garantier:   

”Siden 1993, da vi fik vores forbehold, har et bredt og solidt flertal på Christiansborg respekteret 

danskerne beslutning, og det vil vi selvfølgelig også gøre fremover” (Venstre, 2015)     

Befolkningen kan altså stole på ja-sidens garanti, eftersom ja-siden har respekteret 

befolkningens ønske om forbehold i EU-politikken. Problemet er, at det samtidig understreges, 

at befolkningen ikke ønsker det samme som ja-siden i EU- spørgsmål, når der refereres til 

aftalen. Dermed kommer de til at kommunikere grundlag for mistillid i deres forsøg på at 

kommunikere grundlag for tillid, når de henviser til aftalen fra 1993. Pointen er, at ja-siden 

således ender med også at kommunikere mistillid i deres forsøg på at kommunikere det tillid.   

Nej-sidens dobbelt attribuering 
Nej-sidens sammenkobling af egen mistillid og befolkningens mistillid kan ses som et forsøg på 

at skabe et grundlag for en tillidsrelation mellem befolkningen og nej-siden. Befolkningen må 

have tillid til nej-siden, da nej-siden repræsenterer befolkningens mistillid i det politiske 

system. Nej-siden er altså befolkningens sande repræsentanter i modsætning til ja-siden, der 

ikke repræsenterer befolkningen. Tillidserklæringen til befolkningen bliver således også en 

mistillidserklæring til det politiske system.   

I forsøget på at udtrykke tillid til befolkningen ender nej-siden dog med også at udtrykke 

mistillid til befolkningen. Det gør de ved at erklære mistillid til Folketinget, som befolkningen 

har sammensat. Befolkningen har altså sammensat Folketinget således, at det ikke 

repræsenterer dem selv.  

Her er pointen ikke, at det er paradoksalt som individ at udtrykke mistillid til et folkestyre, bare 

fordi man selv har afgivet en stemme. Pointen er snarere, at nej-siden iagttager en hel 

befolknings mistillid mod det folkestyre de selv har sammensat, og dermed konstruerer en 

selvmodsigende iagttagelse. Dermed kommunikeres der også mistillid til befolkningen, der har 

valgt et utroværdigt og misrepræsenterende folketing.  

Nej-sidens problemløsninger 
I nej-sidens kommunikation om tillidskrisen tager mistilliden både form af problem og løsning. 

Kristian Thulesen Dahl problematiserer: 

”De to målinger viser, at vælgerne har en grundlæggende mistillid til, hvordan politikerne på 

Christiansborg vil forvalte det mandat, de får nu. Det bør alle politikere skrive sig bag øret. Man 

skal blive klog af skade (…) Man kan ikke kommunikere sig ud af det her. Man skal handle 

anderledes. ” (Kaae, 2015) 
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Han påpeger altså, at det er et problem, at befolkningen ikke har tillid til, hvordan politikerne 

forvalter deres mandat. Det har nej-siden en løsning på. De mener nemlig, at man skal stemme 

nej, hvis ikke man har tillid til politikerne. Søren Søndergaard siger: 

“Ja så handler det vel om, man har tillid til, at ja-politikerne kan være et værn mod at EU får mere 

og mere indflydelse. Hvis man har det, kan man jo roligt stemme ja. Hvis man er lidt i tvivl, så tror 

jeg, at man skal overveje at stemme nej” (DR, 2015) 

Pointen er altså, at nej-sidens løsning på problemet bliver, at borgerne udtrykker deres mistillid 

ved at stemme nej. Mistillid udgør således paradoksalt nok både problem og løsning.  

Det betyder at de markerer begge sider i forskellen problem/løsning, når deres kommunikation 

kredser om mistillid. De får således i deres kommunikation af løsning samtidig understreget 

problemet. Hvis man som vælger sidder med det problem, at man har mistillid til politikerne er 

løsningen at vise politikerne denne mistillid ved at stemme nej. På den måde undgår 

befolkningen at politikerne overhovedet får muligheden for at bekræfte mistilliden.  

Nej-sidens kommunikation af mistillid, kommunikerer altså problem og løsning samtidig. 

Dermed understreges problemet (stol ikke på politikerne), når nej-siden kommunikerer 

løsning (stol ikke på politikerne), ligesom løsningen understreges i selve kommunikationen af 

problemet. Pointen er, at nej-siden ikke behøver både at konstruere en løsning og et problem i 

kommunikationen. Løsningen er nemlig lig med problemet, og problemet er lig med løsningen, 

hvilket skaber en nem kommunikation.  

Ja-sidens problemløsninger 
Ja-sidens kommunikation må derimod konstruere problem og løsning hver for sig. Problemet 

er fortsat mistilliden til det politiske system. Her er det Margrethe Auken, der understreger 

vigtigheden af tillid:  

”Det er alvorligt. Vi er nødt til at have tillid til vores politiske system, ellers er vi fuldstændig på 

den” (Odsgaard & Frederiksen, 2015).  

Problemet gælder både mistilliden fra befolkningen og mistilliden inde fra det politiske system 

selv. Inger Støjberg adresserer her den systeminterne mistillid: 

”vi kan ikke have et system, hvor landets næststørste parti påstår, at man slet ikke kan regne med 

de politiske aftaler, der bliver indgået. ” (Venstre, 2015) 

Ja-sidens kommunikation om mistillid internt i systemet, strukturerer sig på samme måde som 

nej-sidens., da mistilliden repræsenterer både problem og løsning. For ja-siden gælder det, at 

problemet er mistillid til systemet og løsningen er mistillid til den mistillid. 



68 

Det forholder sig anderledes med befolkningens mistillid. Den tvinger nemlig ja-sidens 

kommunikation til at dele sig i problem og løsning. Her er det Jan E. Jørgensen, der ser 

befolkningens mistillid som udtryk for et politisk system i krise: 

”Det vidner om, at vores folkestyre er i krise, og at der desværre ude i befolkningen er mange, der 

ikke regner med os” (Olsgaard & Frederiksen, 2015).  

Problemet er altså, at befolkningen ikke har tillid til systemet. Løsningen på dette problem 

bliver at bede befolkningen om tillid. Jeppe Bruus siger: 

”Jeg ved godt, at tilliden til politikere er lavere end til brugtvognsforhandlere, og at det er farligt 

at bede om jeres tillid, men det er det, vi gør. ” (Grønkjær & Stræde, 2015) 

De må således markere mistilliden i deres anmodning om tillid. Ja-siden må altså forhold sig til 

begge sider af forskellen, hvor nej-siden kunne markere både problem og løsning på 

mistillidssiden. 

Jeppe Bruus noterer sig også det paradoksale i ja-sidens løsning på problemet med mistillid; at 

bede om den tillid de iagttager, at befolkningen ikke har. I modsætning til nej-sidens dobbelt 

markering af mistillid, hvor artikulationen af løsning understreger problemet og dets brug for 

en løsning, ender ja-siden med at skulle understrege, at der ikke tillid til dem og samtidig så 

bede om tillid. Pointen er, at de udtrykker det manglende grundlag for deres løsning, når de 

kommunikerer problemet. Det svarer lidt til at spørge en nøgen person om to kroner til en kop 

kaffe.   

Strategisk pendling i forskellen 
En tredje mulighed for håndtering af paradokset er at veksle strategisk i mellem forskellene i 

markeringen. Denne udgave trækker på Luhmanns idé om at paradokset må skubbes i 

baggrund ved at markere en af siderne. Det der foreslås i dette afsnit er, at man kan hive 

paradokset frem igen for at markere den modsatte side strategisk. Det vil sige, at 

kommunikation over tid pendler mellem at markere siden i forskellen.  

Vi udvider nu det empiriske grundlag til også at gælde kommunikation om tillidskrisen efter 

folkeafstemningen. Her synes de to sider nemlig at kommunikere lidt anderledes om 

tillidskrisen. Vi tager udgangspunkt i ja- og nej-sidens forhold til det politiske system. Ja-siden 

taler op til valget om et politisk system man kan have tillid til, da det repræsenterer 

befolkningen. Nej-siden mener, at systemet misrepræsenterer befolkningen, og at man derfor 

ikke kan have tillid til det. Der skelnes altså mellem en tillidsrelation og en mistillidsrelation. 
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Nej-sidens strategiske pendling 
Op til folkeafstemningen synes nej-siden at tage mistilliden ganske alvorligt, som Kristian 

Thulesen Dahl her giver udtryk for: 

”De to målinger viser, at vælgerne har en grundlæggende mistillid til, hvordan politikerne på 

Christiansborg vil forvalte det mandat, de får nu. Det bør alle politikere skrive sig bag øret. ” (Kaae, 

2015) 

Og nej-siden kommunikerer både egen mistillid såvel som befolkningens mistillid. Begge synes 

at skabe et misforhold mellem siderne i forskellen mellem repræsentant/repræsenterede:  

”Vi kan jo se, hvordan man, på det økonomiske område f.eks., er gået med i two-pack, er gået med 

i six-pack, har prøvet at snyde danskerne for en folkeafstemning på bankunionen. Og alle de her 

områder, er jo områder, hvor vi har et Euro-forbehold, hvor i prøver at snyde danskerne for at 

blive hørt, selvom de har sagt, to gang, at de vil have et Euroforbehold ” (DR, 2015)  

Her er det Anders Primdahl Vistesen, der knytter an til mistillidsrelationen. Det iagttages, at 

man(repræsentanterne) har forsøgt at snyde befolkning (de repræsenterede) fra en 

folkeafstemning om en bankunion, de allerede har sagt nej til. Søren Søndergaard nævner 

endvidere Euroen som et andet eksempel på danske politikeres (repræsentanter) 

misrepræsentation af befolkningen (repræsenterede):   

”Kunne man så forestille sig, at danske politikere går imod befolkningsflertallet. Ja – tag Euroen. 

Vi hører jo danske politikere, i dag Udenrigsministeren, insistere på at vi skal have Euroen, selvom 

et kæmpe flertal i den danske befolkning er imod. Det betyder, at hvis de havde muligheden for at 

gennemføre det i Folketinget med et flertal, så ville de gøre det” (DR, 2015) 

Nej-siden understreger gentagne gange denne misrepræsentation i deres anknytning til 

mistillidsrelationen op til valget. Det pudsige er, at de efter valget ikke længere knytter an til 

mistillidsrelationen på samme måde. Søren Søndergaard sætter her i første omgang 

spørgsmålstegn ved mistillidens rolle i valgets udfald: 

”Ingen kan benægte, at der er mistillid til politikerne. Men det kan jo være, at befolkningen stemte 

nej til den foreslåede pakke, fordi de ikke kunne lide indholdet. ” (Kristensen, 2015) 

Senere trækker han mistilliden helt ud ligningen:  

”Det er ikke udtryk for mistillid men for uigenkaldeligheden af suverænitetsafgivelse. Og der har 

befolkningen ikke haft lyst til at fravige dette princip. ” (Kristensen, 2015) 

Søren Søndergaard vurderer altså, at befolkning stemte nej, fordi de ikke kunne lide indholdet, 

og således ikke på grund af mistilliden. Misrepræsentationen spiller altså efter valget ikke 



70 

samme rolle for afstemning, som den gør inden. Her efter valget har repræsentanterne blot 

spurgt de repræsenterede, der så har afvist forslaget. Morten Messerschmidt markerer ligefrem 

tillidsrelationen: 

”Analyse Danmark har i december for Ugebrevet A4 indhentet det umiddelbart nedslående 

resultat, at seks ud af 10 danskere erklærer, at de har ringe tillid til politikerne i almindelighed. 

Alligevel vil jeg påstå, at når vi ser på det store billede, skal vi lede længe blandt de lande, som vi 

bør sammenligne os med, for at finde politikere, som i samme grad er repræsentative, 

samvittighedsfulde og i øjenhøjde med vælgerne. ” (Messerschmidt, 2015)  

Før valget tegner nej-siden et lidet flatterende billede af det politiske system som ét, der ikke 

overholder aftaler og forsøger at snyde befolkningen. Med mistillidsrelationen før valget 

iagttager nej-siden en misrepræsentation, der understøtter den mistillid de iagttager i 

befolkningen. Efter valget skal man lede længe efter politikere, der er så repræsentative, 

samvittighedsfulde og i øjenhøjde med vælgerne (repræsenterede) som de danske politikere 

(repræsentanter).  

Her markeres tillidsrelationen lige pludselig. Mens mistilliden før valget understøttes af nej-

siden, bliver der efter valget direkte stillet spørgsmålstegn ved den:  

”Det må se slemt ud i de lande, men heldigvis ikke i Danmark, hvor jeg tror, at vælgerne i grunden 

er ganske tilfredse med deres politikere. ” (Messerschmidt, 2015) 

Nej-siden udtrykker inden valget forståelse for befolkningens mistillid til politikerne, og 

udtrykker også selv mistillid til Folketinget, der misrepræsenterer befolkningen.  

Efter valget, er udfaldet blot et udtryk for, at befolkningen ikke kunne lide det politiske indhold. 

Derudover påstås det, at man skal lede længe efter politikere, der: “i samme grad er 

repræsentative, samvittighedsfulde og i øjenhøjde med vælgerne” (Messerschmidt, 2015). 

Man kan her spørge, hvorfor nej-siden skifter side i forskellen. Et svar kunne være, at resultatet 

af folkeafstemningen dukker op forskelligt alt efter om den forholdet mellem politikere og 

befolkningen iagttages som en tillidsrelation eller mistillidsrelation. Knyttes der an til 

mistillidsrelationen fremstår forholdet mellem repræsentant og repræsenterede som en 

misrepræsentation, og resultatet, her et nej, tager form af en afvisning af repræsentanterne. Det 

gøres altså til et spørgsmål om politikerne som personer.  

Knyttes der an til tillidsrelationen derimod, kan nej’et ikke ses som en afvisning af politikerne 

som personer, eftersom befolkningen jo netop nærer tillid til dem. Det bliver derfor i stedet det 

politiske indhold, der kommer til syne som genstand for afvisningen. Således tager resultatet af 

afstemningen altså form af en politisk afvisning af EU-projektet, når det kommunikeres ud fra 
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en tillidsrelation som nej-siden gør efter valget. Nej-siden kan ved at markere afvisningen som 

politisk og ikke personlig, åbne for at sætte et mere grundlæggende spørgsmålstegn ved ja-

sidens EU-politik generelt.  

Pointen er her, at nej-siden ved at knytte an til mistillidsrelationen kan gøre afstemningen til et 

spørgsmål om politikere, mens de ved at knytte an til tillidsrelationen kan gøre resultatet til et 

spørgsmål om en fejlslagen EU-politik.  

Ja-sidens strategiske pendling 
Ja-sidens anknytning til mistillidsrelationen gør det på samme måde muligt, at pakke 

nederlaget ind som et spørgsmål om mistillid, og ikke det politiske indhold:   

”Det er mit klare indtryk, at det ikke er så meget det, vi har stemt om, som danskerne har vendt 

ryggen til, men måske snarere det, vi ikke har stemt om: Frygten for, at man ved et ja til en 

tilvalgsordning ville glide ud af en bane, hvor danskerne tabte kontrol. ” (Kristensen, 2015b) 

Her er det Lars Løkke Rasmussen, der lader mistilliden være udslagsgivende for befolkningens 

nej, og altså ikke det der er blevet stemt om, som nej-siden omvendt analyserer sig frem til. 

Jakob Ellemann-Jensen lader til at dele Lars Løkke Rasmussens iagttagelse: 

”Det hænger meget godt sammen med de argumenter, jeg blev mødt med. ’Jo jo, Europol og de 22 

områder er sådan set fint nok, men vi har ikke tillid til, at I på Christiansborg formår at løfte det 

ansvar, som I får med en tilvalgsordning. ’ Det var den holdning, jeg mødte. ” (Redder & 

Christensen, 2015) 

Når ja-siden udlægger det som en mistillidserklæring, kan de undgå at tale om det politiske 

indhold. Det bliver således ikke det politiske projekt, der er forkert, men politikerne selv.  

Omvendt kan ja-sidens forsøg på at kommunikere i tillidsrelationen op til valget ses som et 

forsøg på at gøre afstemningen til et spørgsmål om indhold. Dvs. at ja-siden ved at knytte an til 

tillidsrelationen kan fjerne fokus fra mistilliden til dem selv, mens de ved at knytte an til 

mistillidsrelationen efter valget kan gøre resultatet til et spørgsmål om en tillidskrise, frem for 

politiske fejlskud.  

Således kommer både folkeafstemningen og resultatet frem forskelligt alt efter om man 

iagttager det med mistillid eller tillid for øje.  

Delkonklusion 
I både ja- og nej-sidens anknytning til befolkningens mistillid, kommunikeres der mistillid til 

modparten. For nej-siden gælder det ja-sidens bedrageri, det politiske systems aftaler og 

systemets generelle repræsentation. På baggrund af deres mistillid til systemet, kommer de 

også selv til at fremstå utroværdige.  
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Ja-siden ender med at kommunikere mistillid til det system, som de ønsker at fremstille som 

troværdigt, idét de må kommunikere mistillid til den mistillid, som de iagttager, at nej-siden 

kommunikerer. Derfor kommer deres forsøg på at få folkeafstemningen til at handle om 

indholdet også til kort, da tillidsrelationen taber i det øjeblik den udfordres, og dermed tvinges 

til at forholde sig til sig selv.  

Ja-sidens kommunikation dobbelt attribuerer, således at deres mistillid også fremstiller 

systemet som troværdigt, mens de i deres forsøg på at skabe grundlag for en tillidsrelation også 

ender med at gøre det modsatte.  

Det samme sker for nej-siden, når de forsøger at kommunikere tillid til befolkningens mistillid, 

da de så også kommunikerer mistillid til Folketinget, som befolkningen har 

sammensat.  Omvendt bliver deres mistillidskommunikation effektiv, idét den både 

understreger problemet, når der kommunikeres løsning, og kommunikerer løsningen, når der 

markeres problem. Her bliver kommunikationen mindre smidig for ja-siden, da den må dele sig 

i problem- og løsningkonstruktion. Samtidig kommer problemkommunikationen til at 

understrege det manglende grundlag for deres løsningsforslag. 

Op til valget forsøger ja-siden at fokusere på indholdet, men efter valget gøres resultatetet til et 

spørgsmål om mistillid til politikerne. Således kan nederlaget tolkes på en måde, der ikke stiller 

spørgsmål til indholdet af afstemning. Omvendt sætter nej-sidens mistillid op til valget fokus 

på politikerne, mens den efter valget iagttager at mistillidens rolle i afstemning er begrænset 

og derfor kan konkludere, at det er indholdet, den er gal med.  

Det er bemærkelsesværdigt, at mistilliden både udgør problem og løsning i nej-sidens 

kommunikation. Det rejser således to spørgsmål. Kan løsningen på et problem være mere af det 

samme problem? Og hvis ikke, hvilket problem kan mistilliden så udgøre svaret på? Disse 

spørgsmål vil vi bl.a. forsøge at belyse i de næste analysedele. 

Analysedel 3 
Vi vil nu for en stund forlade Luhmann og systemteorien for at sætte et andet perspektiv på 

tillidskrisen. Vi vil her iagttage politikernes iagttagelser af tillidskrisen med Žižeks 

ideologikritikske begrebsapparat for at se, hvordan genstanden her træder frem. Med en 

eksperimenterende tilgang, er vi af den overbevisning, at Žižek kan bidrage med nogle 

interessante alternative betragtninger på tillidskrisen, og svare på, hvordan tillidskrisen kan 

iagttages som et socialt fænomen.  
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Den første del af Žižeks ideologikritik, som handler om at vise en diskursiv konstruktion, vil vi 

imidlertid gå lidt nemt henover, da den tilnærmelsesvis vil komme til at minde om den analyse 

af meningstilskrivning, som vi har været igennem med Luhmann.  

Tillidskrisen som socialt fænomen  
Vi har i nærværende speciales problemfelt redegjort for en stor iagttaget mistillid til politikerne 

fra befolkningens side. Befolkningens billede af mistilliden til politikerne og tillidskrisen, 

kræver imidlertid en vis ’fæstnelse’ fra politikerne selv, før man kan tale om tillidskrisen, som 

en del politikernes ideologiske selvforståelse (Žižek, 2010: 143). Žižek bruger selv en berømt 

Marlboro reklame som eksempel på dette:  

”Billedet af den solbrændte cowboy, den vidtstrakte prærie osv. – alt dette ’konnoterer’ selvfølgelig 

et bestemt billede af Amerika (et land med seje ærlige mennesker og uendelige vidder…) men 

’fæstnelsen’ opstår først, når der indtræffer en vis inversion, og det sker først, når ’virkelige’ 

amerikanere (i deres ideologiske selvoplevelse) begynder at identificere sig med det billede, der 

skabes af Marlboro-reklamen – når Amerika i sig selv bliver oplevet som Marlboro Country. ” 

(Žižek, 2010: 143)  

Vores undersøgelse går således indledningsvis på, hvordan tillidskrisen med udspring i 

befolkningens mistillid, opfattes af politikerne selv. Her ses det umiddelbart, at politikerne i et 

vist omfang ’konnoterer’ det billede, som de ser i befolkningen, med de gentagne referencer til 

”kløften mellem de folkevalgte og folket” (Larsen, 2015) og ”befolkningens mistillid til politikerne” 

(Jessen, 2015) osv.  

Vi kan her iagttage tillidskrisen som et fæstepunkt, der bliver indholdsudfyldt af forskellige 

andre elementer, der dermed udgør selve tillidskrisens enhed. Tillidskrisen får således sin 

betydning gennem det semantiske felt, der skabes i politikernes kommunikation, og kan derfor 

ses som en diskursiv konstruktion. Idet disse elementer knytter sig til tillidskrisen refererer de 

også tilbage til tillidskrisen for at genkende sig selv. Tillidskrisen opnår således sin betydning 

gennem disse identifikationer og ændrer betydning alt efter, hvilke elementer den fæstnes 

omkring (Žižek, 2010:142). Man kan eksempelvis sige, at gentagne løftebrud, som både ja- og 

nej-siden iagttager som årsager til mistilliden, er med til at betegne tillidskrisen, ligesom 

tillidskrisen omvendt kommer frem som association, når snakken falder på de tilbagevendende 

løftebrud. Nej-sidens Peter Skaarup siger:  

”Så næste gang nogen kravler op i tårnet på Crown Plaza så er du helt tryg ved, at de holder deres 

løfter? (...) Det handler om tillid til, at politikere forvalter de løfter de har givet” (TV2 News, 2015) 

Ja-sidens, Bertel Haarder, siger tilsvarende, at ”snak om løftebrud, har været med til at nedbryde 

tilliden til politikere i almindelighed” (Rytgaard, 2015).  
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Politikernes mange løftebrud bliver således, sammen med samlingen af andre træk, symboler 

på tillidskrisen. Det gælder for nej-siden helt generelt en meget stor mistillid til store dele af det 

politiske system; politikerne, politiske aftaler, Folketinget, EU og ja-sidens skræmmekampagne. 

Mens Ja-sidens mistillid hovedsageligt er rettet mod nej-siden, og deres mistillid. Begge sider 

forholder sig til den mistillid befolkningen udtrykker, ja-siden ved at efterspørge tillid, hvormed 

de samtidig accepterer mistilliden, nej-siden ved at udtrykke den samme mistillid, de mener at 

se befolkningen udtrykke.  

Der bliver således tegnet et billede af en ret omfattende tillidskrise, som også bliver gjort til et 

grundlæggende samfundsproblem. Margrethe Auken siger eksempelvis: ”Det er alvorligt. Vi er 

nødt til at have tillid til vores politiske system, ellers er vi fuldstændig på den” (Olsgaard & 

Frederiksen, 2015), hvilket Rasmus Jarlov er på bølgelængde med: 

"Hvis man har så stor mistillid til Folketinget, så har man et stort problem, og så skal vi have en 

anden styreform i Danmark "(Europa-Parlamentet, 2015). 

Tillidskrisen får således, hovedsageligt på ja-siden, en obstruerende funktion, der lader til at 

genere samfundets orden, idet ’vi er på den’ og har ’et stort problem’, så længe tillidskrisen 

findes. Når de samtidig adskillige gange efterspørger befolkningens tillid, synes det rimeligt at 

uddrage, at ja-siden i deres kommunikation op til valget ville finde en vis tilfredsstillelse i at 

komme ud af tillidskrisen:  

”Jeg ved godt, at tilliden til politikere er lavere end til brugtvognsforhandlere, og at det er farligt 

at bede om jeres tillid, men det er det, vi gør” (Grønkjær & Stræde, 2015). 

De finder altså samtidig en ubehag ved tillidskrisen, som de gerne vil til livs. Det forholder sig 

lidt anderledes på nej-siden, der dog også finder et vist ubehag ved tillidskrisen. Kristian 

Thulesen Dahl siger eksempelvis: 

”De to målinger viser, at vælgerne har en grundlæggende mistillid til, hvordan politikerne på 

Christiansborg vil forvalte det mandat, de får nu. Det bør alle politikere skrive sig bag øret. Man 

skal blive klog af skade. Og skaden er, at man hele tiden underspiller overfor danskerne, hvad EU 

bestemmer. Når det så går op for folk, at børnechecken pludselig skal sendes til Rumænien, så 

kommer den der skuffelse og mistillid hos danskerne” (Kaae, 2015).  

Thulesen Dahl siger altså, at politikerne ’skal blive kloge af skade’, hvor den skade han omtaler, 

er en ’grundlæggende mistillid til, hvordan politikerne vil forvalte det mandat, de får’. Nej-siden 

udtrykker dog også selv adskillige gange den selvsamme mistillid til politikerne, som de 

iagttager i befolkningen. De synes at finde en vis tilfredsstillelse i at lade egen mistillid flyde 

sammen med befolkningens og på den måde konnotere befolkningens mistillid. På samme 
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måde som amerikaneren finder tilfredsstillelse i at se sig som den solbrændte cowboy fra 

Marlboro reklamen.   

Den tilfredsstillelse nej-siden finder i at italesætte tillidskrisen, synes således i et vist omfang 

at tage form af den psykoanalytiske term for nydelse, altså at det er en lidt obskøn form for 

tilfredsstillelse der ellers umiddelbart opleves som afsky.  

Tillidskrisen synes altså på ja-siden at tage form af et objekt, der skal elimineres, mens den på 

nej-siden tager form af et objekt der begæres, selvom den også giver anledning til uro. Dette 

kan sammenlignes med den modstilling Žižek med henvisning til Kant laver over aksen 

velbehag-ubehag:  

”Genstanden som ophøjet bliver modtaget med en følelse af lyst, som alene er muliggjort af en 

følelse af ulyst” (Žižek, 2010: 256) 

Genstanden som ophøjet, er netop en definition af et ideologisk objekt, og på denne baggrund 

mener vi, at kunne iagttage tillidskrisen som et ideologisk objekt, der på en eller anden måde, 

dækker over noget mere end et andet tilfældigt objekt indeholder.  

Tillidskrisen som ideologisk objekt 
Tillidskrisen som ideologisk objekt indbefatter, at den må tilbyde en fantasmatisk forestilling, 

og at dens fascinationskraft ikke er dens karakter af objekt, men den mangel den formodes at 

kunne udfylde. Den skal altså kunne tilbyde et løfte om opfyldelse af den absolutte nydelse. 

Dette kan naturligvis ikke lade sig gøre, da det tomrum tillidskrisen dækker over, umuligt kan 

udfyldes på grund af subjektets grundlæggende værensmangel og uafsluttede karakter. Pointen 

er, ikke desto mindre, at politikerne, på både ja- og nej-siden, identificerer sig med tillidskrisen, 

selvom det umiddelbart kan synes at stride imod deres egne interesser at erklære tillidskrise 

til ’sig selv’.   

Dette forhold kan sammenlignes med Marx traditionelle kapitalismekritik. Her spurgte man i 

1930’erne og 1940’erne, hvorfor de arbejdere, der skulle have båret revolutionen i stedet 

støttede de autoritære regimer. Man kan på samme måde her spørge, hvorfor de politikere der 

burde forsøge at komme tillidskrisen til livs, i stedet underbygger den.  

I første omgang kan politikernes konstruktion af tillidskrisen som ideologisk objekt ses som en 

naiv falsk bevidsthed. Altså at de ikke er klar over, at deres identifikation med tillidskrisen, er 

med til at modarbejde dem selv, og derfor alligevel gør det. Intentionen med at gøre 

opmærksom på, at befolkningen har mere tillid til brugtvognsforhandlere, er eksempelvis 

næppe at opretholde tillidskrise, hvilket imidlertid er præcis hvad sådanne udsagn gør. Det 

bliver netop et narrativ, der bekræfter tillidskrisens ’eksistens’, og er med til at skabe den 
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forståelsesramme tillidskrisen bygger på. På den måde bliver den slags ’uskyldige’ 

bemærkninger, en del af den ideologiske forestilling om tillidskrisen.  

Žižek påpeger, at ideologier ikke længere blot opretholdes af falsk bevidsthed, men oplyst falsk 

bevidsthed. Det skyldes, at frigørelse fra den falske bevidsthed blot består i oplysning, hvorved 

ideologikritikkens succes ville overflødiggøre ideologikritikken. Ville politikerne f.eks. stoppe 

med at tale om, at tilliden til dem selv er lavere end til brugtvognsforhandlere, hvis de vidste, at 

det var med til at opretholde denne forståelse? Marx ville formentlig svare ja, mens Žižek 

formodes at antage, at politikerne ville insistere på, at tilliden til dem jo er lavere end til 

brugtvognsforhandlere og derfor fortsætte som hidtil, selvom de ved, at de i deres aktivitet, 

følger en illusion (Žižek, 2010:73). De ved altså meget vel, at der eksisterer en distance mellem 

den sociale realitet og den ideologiske maske, men de insisterer alligevel på at bære denne 

maske (Laustsen, 2005: 212).  

Det er dog en vigtig pointe, at politikerne i deres viden om illusionen, overser det faktum, at de 

selv, i den sociale virkelighed de ser, er styret af den illusion, der strukturerer deres virkelighed, 

altså den dobbelte illusion. I eksemplet med brugtvognsforhandleren handler den oplyste 

falske bevidsthed således om, at politikeren anerkender tillidskrisen som en social 

konstruktion, men imidlertid underkender dens strukturerende magt ved efter at have 

konstateret tillidskrisen (Jeg ved godt, at tilliden til politikere er lavere end til 

brugtvognsforhandlere), at efterspørge tilliden alligevel (det er farligt at bede om jeres tillid, men 

det er det, vi gør).  

Man kan sige, at distanceringen til det ideologiske objekt, på én gang er en erkendelse af, at 

tillidskrisen ikke er ’virkeligheden’, at det kunne være anderledes. Mens negligeringen af den 

viser, at den ikke tages seriøst som en ubevidst illusion. På den måde bliver forsøget på at 

komme over tillidskrisen, samtidig også en underkastelse af dens virkelighed.    

Idéen om tillidskrisen som et ideologisk objekt, kan yderligere understøttes af, at den lader til 

at være rationale for vidt forskellige politiske formål (Bjerre & Laustsen, 2010:10-11). På nej-

siden holder de sig ikke tilbage med at bruge tillidskrisen i deres kampagne for at sikre et nej 

til afstemningen. Her ved Søren Søndergaard: 

”Jeg tror, de fleste mennesker med sig selv kan afgøre, om de har den tillid til politikerne på EU-

området, at de tør overlade dem den beføjelse, der i dag ligger hos befolkningen og hvis, så peger 

det jo i retning af, at man skal stemme ja. Så mister man jo ikke noget. Omvendt hvis man måske 

ikke helt har den tillid, så skal man måske nok lige passe lidt på, ikke? ” (Kofoed, 2015)  

Han bakkes op af Morten Messerschmidt:  
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”Det grundlæggende scenarie, der er på spil, er, om man har tillid til, at Folketinget kan forvalte 

en dansk tilvalgsordning, hvor det er et almindeligt flertal i Folketinget, der skal sidde og tilvælge 

eller fravælge på nogle meget følsomme områder som udlændingepolitik, strafferet og civilret (...) 

For i EU-spørgsmål har Folketinget i mange år vist sig at være fuldstændigt ude af trit med 

befolkningen” (Haslund, 2015) 

Deres pointe er klar, at hvis man har mistillid til politikerne, så skal man stemme nej. Idéen om, 

at de bruger tillidskrisen med et politisk-strategisk formål bekræftes af de selvsamme 

personers udmeldinger efter valgsejren. Søndergaard siger: ”det kan jo være, at befolkningen 

stemte nej til den foreslåede pakke, fordi de ikke kunne lide indholdet” (Kristensen, 2015), og 

Messerschmidt påpeger, at man skal:  

”lede længe blandt de lande, som vi bør sammenligne os med, for at finde politikere, som i samme 

grad er repræsentative, samvittighedsfulde og i øjenhøjde med vælgerne” (Messerschmidt, 

2015b)  

Tillidskrisen lader således ikke efter valget til have den samme centrale rolle i spørgsmålet om 

retsforbeholdet, og nej-siden ser ikke længere den samme mistillid som før valget. Deres 

kommunikation synes således at tage opportunistisk karakter, idet deres argumentation 

tilpasses efter forholdene for at kunne drage fordel af det. Inden valget handler det altså om, at 

få befolkningen til at stemme nej, mens det efter valget hovedsageligt handler om at fremhæve 

resultatet som et udtryk for en bedre politik. Denne opportunisme er samtidig et udtryk for en 

vis distancering til objektet, der fremstår som en kynisk distance, eftersom udfordringens 

karakter anerkendes, men hvor der ikke foretages handlinger, der efterlever denne accept 

(Žižek, 2010: 69). 

På ja-siden repræsenterer afstemningen ikke den samme skelsættende begivenhed som på nej-

siden. Deres kommunikation om tillidskrisen efter valget synes nu alligevel at kunne tilbyde en 

form for tilfredsstillelse, idet den kan forklare, hvorfor resultatet af afstemningen ikke blev som 

ønsket. Lars Løkke Rasmussens forklaring på valgnederlaget er et godt eksempel: 

”Vores demokrati befinder sig i en alvorlig tillidskrise, hvor vælgerne ikke har tillid til, at det 

politiske system arbejder for at finde løsninger (…) Det er mit klare indtryk, at det ikke er så meget 

det, vi har stemt om, som danskerne har vendt ryggen til, men måske snarere det, vi ikke har stemt 

om” (Winther, 2015) 

Løkke Rasmussen lader til at finde en vis tilfredsstillelse i at kunne sige, at det ikke er indholdet, 

der er blevet fravalgt, men snarere på grund af mistilliden. Befolkningen er altså ikke 

nødvendigvis uenige i ja-sidens politik, men har stemt nej, fordi de ikke stoler på det politiske 

system. Socialdemokraternes Nick Hækkerup bakker op: 
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”Der er et behov for at finde ud af, hvordan vi kan rumme den skepsis, der hersker også i vores 

vælgerskare. Det er den proces, der står foran os. Det er ikke kampagnen, der har været problemet” 

(Domino, 2015)  

Således synes der også at fremkomme en vis nydelse her, da tillidskrisen kan bruges som en 

forklaring på ja-sidens valgnederlag, hvori ulysten fremgår i anerkendelsen af at være 

upålidelige og acceptere tillidskrisens omfattende fænomenale eksistens. Tilfredsstillelsen 

består omvendt i, at det ikke er politikken, den er i vejen med.  

Samtidig bliver tillidskrisens omfattende karakter nu i højere grad end tidligere accepteret. 

Løkke Rasmussen siger: 

”Den er nok lettere at se end at løse, for den har givetvis sit udspring i mange ting: Løfter, der ikke 

er blevet holdt, komplicerede problemer, der er blevet forsimplet, politisk substans, der er blevet 

til spin og proces, personsager, der har fyldt for meget. Det tager jeg meget alvorligt” (Winther, 

2015)  

Tillidskrisen kan altså ikke længere slås hen som noget, der kan løses ved, at politikerne spørger 

efter befolkningens tillid; den er nok lettere at se end at løse. Tillidskrisens strukturelle 

nødvendighed for opretholdelsen af den sociale orden, træder efterhånden tydeligere frem. 

Dens fantasmatiske karakter gør den til et grundlag for handlen, og tillidskrisen får således en 

slag social placebo-effekt. Dvs. at forskellen mellem virkelighed og illusion kollapser, idet 

illusionen bliver en intrinsisk del af selve virkeligheden (Bjerg, 2008:31).  

Det kan sammenlignes lidt med den rolle en folkedemonstration har i det moderne liberale 

demokrati. Folket bruger deres demokratiske ret til at sætte sig imod den siddende regerings 

politik, men i aktionen understreger de netop ubevidst regeringens legitimitet og det 

blomstrende demokrati. På samme måde underbygger ja-sidens brug af tillidskrisen som 

bortforklaring netop krisens eksistens, og bidrager således til dens omfattende karakter.  

Politikerne lader altså til at forstå tillidskrisen som en del af ’virkeligheden’, som på den måde 

også bliver gensidigt konstituerende, idet ”eftersøgningsprocessen i sig selv producerer det 

objekt, der forårsager den” (Žižek, 2010:211). Man kan sige, at tillidskrisen bliver til i det ståhej, 

der er omkring den.  

Žižek påpeger, at ideologier blandt andet opretholdes gennem en refleksiv distance og 

subjekternes ikke-identificering med de ideologiske konfigurationer (Laustsen, 2005:212-

213). Dette kan politikernes strategiske anvendelse netop ses som et udtryk for. Samtidig har 

denne ’brug’ af krisen, ikke nogen befriende effekt. Deres inkonsistente kommunikation løser 
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ikke krisen, men bruges til at fremme andre formål, som i højere grad er ’for synets skyld’ end 

det handler om at løse problemet.  

Politikernes brug af krisen kan således ses som et forsøg på at skjule andre grundlæggende 

udfordringer. Man kan sige, at politikerne underkaster sig en orden de ikke burde identificere 

sig med, men ser en mulighed for at den kan udfylde nogle huller. Ja-siden bruger eksempelvis 

tillidskrisen til at sige, at deres politik ikke er problemet, nej-siden bruger den til at sikre en 

valgsejr. Til det siger Venstres Morten Løkkegaard:  

”Man vinder ikke en folkeafstemning om EU med rationelle argumenter, og så er man nødt til at 

tale til følelserne hos danskerne. Det har nej-siden været bedre til” (Domino, 2015)  

Det kan anses som et udtryk for den oplyste falske bevidsthed, idet det bliver til en udgave af 

de ved det, men de gør det alligevel.  

Tillidskrisen retter subjektets begær 
Vi vil nu stille skarpt på den psykiske del af ideologikritikkens uadskillelige forhold mellem det 

psykiske og sociale. Subjektets konflikt må opfattes som den selvsamme konflikt, der kommer 

til udtryk i samfundet, der jo er et ufuldstændigt og skrøbeligt projekt. Manglen er således både 

for subjektet og i samfundet et eksistentielt grundvilkår.  

Vores forestilling om at have et selv og en identitet, altså et Jeg, må forstås som en 

kompromisdannelse i konflikten mellem driftens og overjegets krav, der selvsagt ikke har 

nogen harmonisk løsning (Laustsen, 2005:203).  

Subjektet er drevet af et forsøg på at tilfredsstille begæret. Begæret er socialt medieret, og 

samfundet findes ikke uden af og for subjekter. Subjektets tvinges ud i forsøg på identifikation 

i jagten på den nagende mangel på væren. Det ubevidste bliver her centralt, som fraværet, der 

binder subjektets individualitet og det samfundsmæssige sammen. I den forbindelse tilbyder 

ideologien sig som en udsigt til opfyldelse af begæret (Laustsen, 2005: 200).  

Det ideologiske objekt gør subjektet i stand til at begribe den sociale realitet. Således kan 

tillidskrisen udfylde hullet, som manglen efterlader, gennem forestillinger der foregiver at give 

klare svar eller løsninger på givne udfordringer. Dette muliggør subjektets forsøg på at 

tilfredsstille sit begær, f.eks. ved at kunne forklare et valgnederlag.  

Begæret rettes efter den andens begær. I forhold til politikernes begær kan befolkningen ses 

som den anden. Politikernes kommunikation retter sig netop mod befolkningen i forsøget på at 

overbevise dem om egne politiske projekter.  

Det interessante aspekt med Žižek briller er, at politikerne lader til at projicere deres begær 

over på tillidskrisen, i deres overbevisning om, at befolkningen netop har udbredt mistillid til 



80 

politikerne. Dette gør sig især gældende for nej-siden, der netop synes at udtrykke mistillid til 

politikerne på baggrund af befolkningens mistillid til politikerne, for på den måde at opnå 

befolkningens gunst. De former på den måde deres begær efter, hvad de tror befolkningen 

begærer, her altså tillidskrisen.  

Vi vil nu komme nærmere ind på, hvordan politikerne gennem deres oplyste falske bevidsthed 

er med til at opretholde en fantasmatisk forestilling om tillidskrisen.  

Ja-sidens underkastelse  
Når ja-siden griber til simple løsninger, som at efterspørge tillid i befolkningen, forsøge at 

forskyde tillidskrisen fra mistilliden til politikerne til tillid til politiske aftaler eller angribe nej-

siden for deres at være mistillidsfulde, kan de til en vis grad anses for at være naive. Man kan 

sige, at de dyrker tillidskrisen ubekymret, og ikke ser hvor omfattende dens karakter er. Søren 

Pape Poulsen siger eksempelvis:  

”Det har været fremme flere gange i den her debat, at det værste der kan ske, det er at vi ligger det 

i hænderne på folketinget. At det er helt forfærdeligt de sidder og kan vælge til og fra. Vi må have 

så meget tillid til de mennesker, vi stemmer ind på Christiansborg, at de kan træffe nogle ædruelige 

beslutninger” (TV2 News, 2015).  

Udsagnet kan både ses som et udtryk for afmagt og naivitet, mens der lidt ironisk bliver skabt 

en distance til tillidskrisen, f.eks. ved at sige, at man bør have tillid til, at politikerne kan træffe 

nogle ædruelige beslutninger. Det samme ses i den selvironiske sammenligning mellem 

politikere og brugtvognsforhandlere, hvor det anerkendes, at der ikke er tillid til politikerne, 

men at de alligevel beder om den. 

Žižek påpeger, med henvisning til Sloterdijk, at en procedure, der afviser den strukturerende 

ideologis magt med ironi og sarkasme, kan kaldes for cynisme. Cynismen repræsenterer normalt 

den folkelige konfrontation med den herskende ideologi, dens patetiske fraser og højtidelige 

tonalitet (Žižek, 2010: 69).   

Ja-sidens afvisning af tillidskrisen kan sammenlignes lidt med den cyniske udtryksform. De 

forsøger at undergrave den dominerende forestilling ved at konfrontere den med 

omstændighederne for dens egen ytring. Hvordan kan det værste, der kan ske, eksempelvis 

være at ligge beslutninger i hænderne på folketinget?  

Pointen med cynismen er at undergrave og eksponere den herskende ideologi. Det synes ja-

siden således at forsøge ved at negligere og latterliggøre tillidskrisen, og på den måde 

distancere sig den. Jan E. Jørgensen mener eksempelvis ikke, at tillidsspørgsmålet er afgørende 

for valget: 
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”Jeg ved godt, folk ikke stoler særligt på os politikere. Men hør nu her, det danske folketing kan 

sende Danmark i krig. Så kan vi vel også træffe beslutning om, hvorvidt en virksomhed skal kunne 

få sine varer og penge tilbage” (DEO, 2015) 

Cynismen betegner endvidere individets behov for at hævde sig selv som fornuftige mennesker 

i opposition til deres samfunds fordrejninger og ufornuftigheder. Margrethe Auken udtrykker 

noget tilsvarende: 

“Hvis jeg ikke elskede mit fædreland højt, kunne jeg fristes til at håbe på et nej 3.dec for at se dem 

syde i fedtsuppen af fup og fordrejninger” (Auken, 2015b) 

Denne skildring er interessant, idet politikerne således fremstår som de oppositionelle til den 

dominerende forestilling om tillidskrisen. På den måde fremtræder nej-sidens, og dermed 

befolkningens holdning som den herskende, hvilket må siges at være i uoverensstemmelse med 

traditionel ideologiforståelse.  

Den distancering cynismen præsenterer, er dog ikke helt konsistent i ja-sidens kommunikation. 

De ender netop med at genkende sig selv som årsagen til problemerne ved at acceptere, at det 

netop er dem tillidskrisen er rettet imod. Lars Løkke Rasmussen påtager sig ligefrem personligt 

en del af ansvaret for tillidskrisen: 

”Man kan sige, at der er sket en vis erodering af det politiske løfte. Efterløn, det sorte tårn og 

sikkert også andre ting. Noget handler givetvis også om personer og mig selv. Det er en realitet, 

man må forholde sig til” (Klarskov, 2015).  

Ja-siden identificerer sig på den måde med tillidskrisen, som de skyldige, og underkaster sig på 

den måde fuldstændig tillidskrisen. Sat lidt på spidsen kan man kalde det for en symbolsk 

kastration af politikerne, en undertrykkelse af deres naturlige instinkter og frihed, idet 

tillidskrisens forskrifter bliver deres egen selvbeskrivelse.  

I deres søgen efter årsagsforklaringer på tillidskrisen ender de med at betegne sig selv, som det 

tillidskrisen foreskriver: upålidelige. Det grænser til, hvad Žižek vil betegne som en perverteret 

selvforståelse, da det må siges at være en afvigelse fra normalen, at affinde sig med at være ’syg’ 

fordi andre siger det, og på den baggrund se sig selv som syg.  

Ja-sidens underkastelse af tillidskrisen efter valgnederlaget kan både ses som et udtryk for 

afmagt og kynisme. Når de påtager sig ansvaret udviser de afmagt. På den anden side, kan det 

også udtrykke en vis kynisme, at gøre krisen til det store onde, der har påført dem nederlaget. 

De kan dermed holde fast i deres politik som hidtil. Det kan også anskues som, at 

underkastelsen sker i afmagt, men at kynikeren i den situation finder en måde at manøvrere i. 
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Afmagten kan således vendes til et strategisk formål ved at acceptere tillidskrisen og på den 

måde forsøge at opnå befolkningens begær.  

Nej-sidens opportunistiske kynisme  
Hvis præmissen om at ja-politikerne fremstår perverterede i deres anknytningen til 

tillidskrisen, må nej-politikerne anklages for det samme. De synes i endnu højere grad at købe 

ind på mistilliden til politikerne. Det gør sig eksempelvis gældende, når folkevalgte politikere 

udtrykker mistillid til folketinget, f.eks. ved at sige, at det vil “være at lade ræven vogte gæs, hvis 

Folketinget skal vogte over dansk suverænitet” (Messerschmidt, 2015). Lars Løkke Rasmussens 

spørgsmål til Kristian Thulesen Dahl viser fint det fornuftsstridige i de udmeldinger:  

” (du, red.) siger, at du ingen tillid har til en politisk aftale, der er indgået mellem en bred kreds af 

partier - hvordan skal man så have tillid til de aftaler, man indgår med dig? ” (Kaae, 2015)  

I Nej-sidens uforbeholdne anknytning til tillidskrisen må de nødvendigvis i samme omfang som 

ja-politikerne forstås som symbolsk kastrerede. Her kan ja-siden igen hjælpe os med at udpege 

pointen. Margrethe Auken siger: 

“ ”Vi har ikke tillid til folketinget", råber nej-siden. At partier der selv har fået magt gennem 

folketingsvalg, undsiger det danske demokrati, er slemt men usagligt og bør ikke styre 

afstemningen 3.dec” (Auken, 2015a) 

Vi har dog set, hvordan deres forhold til tillidskrisen kan have en kynisk anvendelse. Žižek 

påpeger, at den refleksive og kyniske distance til ideologien er en teknik til overskridelse af 

love, hvilket ændrer subjektiviteten fra ”det subjekt, som er underkastet faderens lov gennem 

kastration” til ”det polyperverse subjekt, som følger overjegets fordring om at nyde” (Žižek, 

1999:248). Hvor loven forbyder nydelsen, formidler lovens underside det modsatte imperativ: 

Nyd! (Laustsen, 2005:210). Dette synes netop at være, hvad nej-siden gør. De griber øjeblikkets 

tillidskrise, og bruger den til deres fordel. De lader altså begæret efter at overskride styre, og 

følger den strøm som befolkningens mistillidserklæring har igangsat.  

Žižek påpeger, at det ideologiske objekt beskriver kynismens problem. Kynikeren fokuserer på 

nydelsen. Derfor bliver tillidskrisen kun accepteret, fordi den fungerer som nydelsens 

mulighedsbetingelse, og giver begæret retning (Bjerre & Laustsen: 2006:44).  

Kynismen skal ikke forstås som en direkte umoralsk position (Žižek, 2010: 69). Alligevel lader 

nej-politikerne til at få deres tilfredsstillelse fra tillidskrisen i en bevidsthed om, at de udøver 

en praksis, som indebærer modsætninger og skadevirkninger kombineret med forestillingen 

om, at de kan løsrive sig fra denne praksis (Villadsen, 2015). 



83 

Nej-sidens kynisme har vi allerede betegnet som opportunisme, idet de netop forsøger fremme 

deres politiske projekt ved at gribe chancen, når den opstår. Dette kan således også bakkes op 

af, at begæret efter tillidskrisen er et begær efter at overskride, der ikke tager højde for de 

konsekvenser, dette kan have.  

Delkonklusion 
Vi har i dette afsnit iagttaget politikernes kommunikation om tillidskrisen igennem Žižeks 

ideologikritiske begrebsapparat.  Det har gjort for at svare på spørgsmålet om, hvordan 

tillidskrisen kan iagttages som socialt fænomen. Hvis præmissen om, at tillidskrisen kan ses 

som et ideologisk objekt købes, kan der uddrages en række interessante skildringer. 

Žižek har en grundtanke om, at ethvert samfund bygger på en idé om, at man er i besiddelse af 

det bedst tænkelige politiske system, ud fra den ideologiske overbevisning om, at man har løst 

en uløselig gåde. Det har man naturligvis ikke, da det harmoniske og fuldendte samfund er en 

grundlæggende umulighed.  

Vi har her vist, hvordan tillidskrisen som ideologisk objekt for en stund kan træde ind og 

udfylde det tomrum umuligheden dækker over. Funktionen bliver således at understøtte og 

opretholde samfundet, eftersom det forskyder sin grundlæggende mangel til tillidskrisen.   

Når vi iagttager tillidskrisen som et fæstepunkt for politikernes mistillidskommunikation 

træder den ikke blot frem som befolkningens mistillid til politikerne. Der skabes et alsidigt 

begreb, der får forskellig betydning alt efter hvilken sammenhæng, der knyttes an til det i. 

Tillidskrisen ophøjes således til et større problem i det politiske system, og bliver mere 

komplekst end det singulære problem med mistilliden til politikerne.  

Nej-siden fremstår kyniske, når de knytter an til tillidskrisen strategisk for at fremme deres 

eget politiske projekt. Samtidig synes deres strategiske brug at have opportunistisk karakter, 

bl.a. fordi de efter valget nedtoner tillidskrisen til fordel for politisk indhold. De lader sig således 

styre af nydelsen ved at begære befolkningens begær gennem begæret af tillidskrisen.  

Ja-siden synes at tage afstand til tillidskrisen med en cynisk udtryksform. De forsøger at 

negligere og latterliggøre tillidskrisen som en herskende forestilling, og distancerer sig således 

fra den. Ja-sidens totale underkastelse af tillidskrisen efter valget kan ses som et udtryk for 

afmagt, men også som et kynisk forsøg på at opnå befolkningens begær ved at acceptere 

tillidskrisen. 

Tillidskrisen kan således i et vist omfang ses som en subversion af traditionel ideologiforståelse. 

Den kan som ideologisk objekt siges at vende samfundets hierarkiske orden om, i den forstand, 

at politikerne underlægges befolkningens mistillid på trods af, at det ikke er i deres 
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umiddelbare interesse. Politikerne underkaster sig en orden de ikke kan identificere sig med, 

men ser en mulighed for at den kan udfylde nogle huller. De ender således paradoksalt nok med 

at begære befolkningens manglende begær. Her er de drevet af oplyst kynisme og den nydelse, 

der er forbundet med at begære den andens begær og derigennem opnå en midlertidig 

indfrielse.  

På baggrund af analysen kan det diskuteres, om tillidskrisen kan ses som et sublimt objekt, der 

fremstår som det, der kan rumme hele subjektets grundlæggende værensmangel, og kan give 

individerne en mer-nydelse alene i kraft af at være sublimt. Tillidskrisen synes at have nogle 

træk, der åbner for en tilfredsstillelse ud over det sædvanlige. Det gælder f.eks. når den bliver 

svaret på politikernes forsøg på at opnå befolkningens gunst, selvom det umiddelbart virker 

selvmodsigende. Omvendt, kan man sige, at begæret efter tillidskrisen i et eller andet omfang 

kulminerer med afstemningen, og fascinationskraften således forsvinder med indløsningen af 

begæret. Nej-siden har fået deres ønskede resultat, mens ja-siden har forklaret nederlaget. 

Måske tillidskrisen på denne baggrund ophører med at være sublim, og desublimeres, idet 

kommunikationen om folkeafstemningen render ud. Måske tillidskrisen venter på at kunne 

blive hevet frem igen, når politikerne ved at begære den igen kan dække over værensmanglen. 

Måske den ved en anden lejlighed kan indholdsudfyldes helt anderledes, som løsning på helt 

andre samfundsmæssige udfordringer. 

Foreløbig sammenfatning 

Vi har nu både haft systemteorien og ideologikritikken i spil, og det synes på sin plads med en 

foreløbig sammenfatning. Vi har vist, hvordan der med henholdsvis Luhmanns og Žižeks 

begrebsapparater kan skabes forståelse om det politiske systems konstruktion af tillidskrisen.  

Fokus var i de to første analysedele på, hvordan der tilskrives meningen til tillidskrisen i det 

politiske system. På samme måde, var en del af formålet med tredje afsnit at vise tillidskrisen 

som en diskursiv konstruktion. Der har således været et vist overlap mellem de analytiske 

intentioner i disse afsnit. Derfor vil vi nu i en diskuterende form sammenfatte udbyttet af disse 

analyser.  

Det er kommet frem, hvordan det politiske system, i sin iagttagelse af befolkningens mistillid, 

tager tillidskrisen på sig. Den mistillid systemet iagttager internaliseres og finder også et udtryk 

inden for systemet selv.  

Der synes ikke noget exceptionelt over, at diverse anklager og mistillidserklæringer flyver 

mellem subsystemerne i det politiske system. Det må snarere antages at være en del af 

magtkampene i et system, hvor det handler om at være på den styrende side inden for systemet, 

så man kan træffe beslutninger på vegne af staten. Dette kan forstås som et agonistisk forhold 
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mellem politiske modstandere, der nok strides om magten men dog anerkender de fælles 

spilleregler og hinandens legitimitet (Laclau & Mouffe, 2002: 186-188). Det er derimod 

bemærkelsesværdigt at systemet selv udtaler mistillid mod dets spilleregler.  

Der lader til at være noget andet på spil end blot politisk uenighed i nej-sidens kommunikation 

op til valget. Her kan befolkningen ikke regne med Folketinget, og politikerne respekterer ikke 

folkets beslutninger. De er endda parate til at snyde befolkningen for deres ret til at blive hørt 

om indtrædelse i en bankunion og Euroen. Der tegnes altså ikke bare et negativt billede af de 

politiske modstandere men også af, at de forsøger at sætte demokratiske spilleregler ud af kraft. 

Tillidskrisen synes på den måde blot at være et symptom på et større legitimitetsproblem for 

Folketinget.  

Ja-siden lader til at have et anderledes udfordrende syn på tillidskrisen op til valget. De affejer 

de problemer, som nej-siden opstiller, som udtryk for strategi. Samtidig synes de at tage 

befolkningens tillid for givet, da befolkningen jo selv har stemt dem ind til at træffe beslutninger 

for dem, og befolkningen derfor må have tillid til dem. I tilfælde af, at befolkningen virkelig ikke 

har tillid til politikerne, skal Danmark have en ny styreform. Derfor beder de også befolkningen 

om at vise dem tillid, selvom befolkningen netop har ytret mangel på samme.  Omvendt tager 

ja-siden tillidskrisen på sig i sin selvbeskrivelse og bidrager dermed til dens udbredelse. Dette 

sker ikke mindst efter valget, hvor ja-siden synes at anerkende tillidskrisens eksistens og tage 

den anderledes alvorligt. 

Nej-siden vender til gengæld på en tallerken efter valget og mener ikke, at resultatet er et 

udtryk for de problemer ved systemet, som de inden valget talte op. Tværtimod er disse 

problemer nærmest forsvundet efter afstemningen, og man skal lede længe efter politikere, der 

på samme måde er i øjenhøjde med befolkningen.  

Det er blevet vist, hvordan tillidskrisen tegner forskellige billeder af valget og dets resultat, alt 

efter om tillidskrisen udlægges til at have spillet en rolle eller ej. Vi har på den baggrund også 

vist, hvilken strategisk værdi tillidskrisen indeholder, og hvordan den oplyste kyniske politiker, 

selv i afmagt, underkaster den sig strategisk med politiske mål for øje. Der tegnes altså et billede 

af et system, der opererer så strategisk, at selv dets egen krise gøres til genstand for strategi.  

Tillidskrisen gøres altså til et strategisk redskab i det politiske system, der kan få verden til at 

fremstå på en måde, der stemmer overens med de politiske projekter. På den måde synes, hvad 

der først lod til at udfordre systemet, at blive en løsning på andre udfordringer; at få 

befolkningen til at stemme nej; at bortforklare et valgnederlag. Vi har altså set, hvordan 

tillidskrisen både med udgangspunkt i systemteorien og ideologikritikken konstrueres som 
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problem og som løsning. Trods forskellige begreber og erkendelsesinteresser, har vi ikke 

fundet større uoverensstemmelser i brugen af de to forskellige begrebsapparater.  

Den store forskel mellem Žižek og Luhmann er, ikke desto mindre, at der med Žižeks 

ideologikritik knytter sig en politisk pointe om, at politikeren gennem sin oplyste kynisme er 

med til at underbygge tillidskrisen som et ideologisk objekt for at kunne opretholde 

forestillingen om det fuldendte samfund. Luhmann ville imidlertid aldrig påstå, at der var en 

underliggende intention, eller at noget var forklædt bag et ideologisk fantasme.  

Vi mener på denne baggrund, at Žižek har bidraget med et ekstra element til analysen, og vi vil 

nu med udgangspunkt i samspillet mellem med de tre første analysedele bevæge os videre til 

specialets fjerde og sidste analysedel, hvor vi vil undersøge, hvordan tillidskrisen kan tage form 

af et styringsredskab.  

Analysedel 4 
Vi har i de tre første analysedele set, hvordan tillidskrisen ender med at fremstå som et 

strategisk redskab snarere end et problem, som det politiske system forholder sig 

løsningsorienteret omkring. Tillidskrisen synes på den baggrund at tage form af et 

styringsredskab, som det politiske system kan benytte til at tegne et billede af verden, som 

deres politiske projekt passer ind i. Vi ønsker således at besvare følgende fjerde og sidste 

arbejdsspørgsmål: Hvordan kan tillidskrisen iagttages som en styringsteknologi?  

Som vi også skriver i iagttagelsesprogrammet, skifter iagttagelsespunktet her. Det politiske 

system udvides til også at indbefatte vælgerne, og systemets kommunikation iagttages som 

styring. Tillidskrisen vil her blive iagttaget som den styringsteknologi, som kommunikationen 

styrer igennem. 

Vi trækker på Niels Thyge Thygesens iagttagelsesprogram for iagttagelse af ledelse som 

beslutning af styringsteknologier, der i sig selv afsætter muligheden for at beslutte. Med 

udgangspunkt i Thygesens iagttagelsesprogram inddeles denne analysedel i fire trin. 

Iagttagelsespunkt og ledeforskel vil blive introduceret i starten af hvert afsnit. Analysen 

afrundes med en beskrivelse af tillidskrisens styringspotentiale i forhold til 

styringsteknologiens form: 
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Styringsform betegner her den ledeforskel styringsteknologien iagttager igennem, mens 

mediet er det kommunikationsmedie styringsteknologien anvender. Grundpræmissen for 

analysen er at iagttage styringsteknologier som skabelsesmaskiner, der tilbyder systemet en 

selvbeskrivelse og omverdensforståelse. 

Ledelse som form 
Når ledelse iagttages som form, er det med udgangspunkt i den ledeforskel som 

styringsteknologier tilbyder at iagttage organisationen gennem:  

”det interessante er imidlertid at studere det særlige træk ved ledelsesfunktionen, at den operere 

gennem en styringsteknologi, der ved at stille en særlig iagttagelsesledende forskel til rådighed 

muliggør en bestemt markering af organisationen som helhed. ” (Thygesen, 2003: 293) 

Når vi iagttager kommunikationen omkring tillidskrisen, kan vi indledningsvis iagttage 

hvordan tillidskrisen problematiserer. Hos ja-siden udgør den en trussel mod folkestyret, mens 

nej-siden ser den som et udtryk for et større repræsentationsproblem. Når tillidskrisen 

markeres som problem synes relationen mellem problem og løsning imidlertid at tage en 

bemærkelsesværdig form. Umiddelbart tilbyder nej-sidens kommunikation den løsning, at 

vælgerne kan stemme nej, hvilket næppe løser problemet med mistillid. Ja-siden forsøger, 

eksempelvis med henvisning til overholdte aftaler, at bede befolkningen om den tillid, som de 

udtrykker, at de ikke har. 

Når problem og løsning i systemteoretisk forstand skal forstås i forhold til hinanden, opstår 

spørgsmålet om konstruktionen af tillidskrisen som problem kan sættes i forhold til de to 

ovennævnte løsningsforslag. Det er svært at forestille sig, at man ved at bekræfte sin mistillid 

kommer den til livs, altså at man løser problemet ved at bekræfte det. Omvendt synes det også 

svært at forestille sig, at mistilliden forsvinder, blot ved at bede om tillid.  

På baggrund heraf, vil vi foreslå at anlægge et andet perspektiv på tillidskrisens rolle. Vi vil 

markere den som løsning. Det gør vi på grundlag af, at vi tidligere har set, hvordan tillidskrisen 

udgør løsningen på to vidt forskellige problemer i forbindelse med folkeafstemningen.  
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Tillidskrisen bliver nemlig løsningen på det problem, et muligt ja ved folkeafstemningen udgør 

for nej-siden. Det sker ved at installere et problem, som nej-siden har løsningen på. Et nej bliver 

nemlig løsningen på tillidskrisens fortælling om, at man ikke kan stole på politikere. Politikerne 

får nemlig ikke mulighed for at bekræfte mistilliden ved et nej. På den måde installerer 

tillidskrisen et problem, som nej-sidens anbefalede nej kan løse.   

Nej’et løser ikke selve tillidskrisen, i den forstand, at der genoprettes en tillidsrelation. Det løser 

til gengæld problemet for vælgeren, der nødigt vil overdrage mere magt til politikere, som 

vælgeren ikke har tillid til. Med tillidskrisen installeres altså et problem (man kan ikke stole på 

politikerne), for at der kan sættes en løsning (stem nej) ind overfor det problem (man kan ikke 

stole på politikerne), der er blevet installeret. Således bliver problemet (du kan ikke stole på 

politikerne) en løsning for den løsning (stem nej), der manglede et problem at løse. 

For ja-siden udgør tillidskrisen en løsning på det forklaringsproblem at befolkningen ikke 

stemte i overensstemmelse med ja-sidens anbefaling. Tillidskrisen bliver for dem løsningen ved 

at installere det problem, at befolkningen ikke stoler på politikerne. Tillidskrisen bliver altså 

svaret på, hvorfor befolkningen ikke stemte i overensstemmelse med ja-siden anbefaling. 

Samtidig er det ikke ja-sidens politiske anbefaling, der er sagt nej til, men det politiske system i 

det hele taget. Således bliver tillidskrisen det problem, der gør, at ja-siden kan trække det 

politiske indhold ud af nej’et.  

Tillidskrisen løser altså et problem, ved at installere et problem, som en anden løsning så kan 

løse. På den baggrund synes tillidskrisen altså at byde sig til med en iagttagelsesledende forskel, 

der skelner mellem løsning og problem. Forskellen henviser til, at tillidskrisen bliver en løsning 

ved at installere et problem, som en anden løsning kan løse.  

Da der ikke blot er tale om et problem, der skal løses, synes tillidskrisen som styringsteknologi, 

at operere med et ekstra refleksivt lag. Tillidskrisen tager nemlig form af løsning ved at 

installere et problem, som en anden løsning kan løs, og lader dermed til at genindføre forskellen 

løsning/problem på løsningssiden. 
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Tillidskrisen må altså installere et problem, som den løsning, der ønskes ført ud i livet, kan løse, 

for at den kan genkende sig selv som løsning.  

For ja-siden bliver det problem (at befolkning ikke har tillid til politikerne) svaret på det 

problem, at befolkningen ikke stemte i overensstemmelse med ja-sidens anbefaling.  

Det var altså ikke det politiske indhold, befolkningen ikke kunne lide, hvorfor ja-siden holder 

fast i deres EU-politiske projekt. Dette EU-politiske projekt, er her en den løsning, der skal finde 

et problem, og den plads udfylder det problem (at befolkningen ikke stoler på politikerne), som 

tillidskrisen installerer.  

Det ses f.eks. når Lars Løkke Rasmussen dagen efter valgnederlaget i sin udlægning af resultatet 

kan sige, at det er hans indtryk, at det ikke så meget er det, der er blevet stemt om, at danskerne 

har vendt ryggen til, og at de fleste kan se det fornuftige i det indre marked og at danskerne 

ikke har sagt nej til Europol-samarbejdet (Thiemann, 2015).  

For nej-siden gælder det, at de har en løsning (et nej), der skal finde et problem at løse. 

Problemet for den løsning er altså, at den mangler et problem. Dette problem løser tillidskrisen 

ved at installere et problem (politikere er ikke til at stole på), som løsningen (et nej) så kan 

være løsningen på. Igen må tillidskrisenskommunikationen altså installere et problem, som en 

anden løsning kan løse, for selv at tage form af løsning. Problemet som tillidskrisen installerer 

bliver dermed til en løsning; altså et problem der løser et problem. Det er her tillidskrisen bliver 

løsning i form af sin problematiske natur. 

På den baggrund mener vi, at det er rimeligt at fastlægge tillidskrisens iagttagelsesledende 

forskel som løsning/problem men som en genindførsel på løsningssiden. Dette på grund af dens 

refleksivitet, hvor den først må identificere et problem, som den ønskede løsning kan løse, før 

end den kan installere problemet. Tillidskrisen tager på den baggrund form som en anden 

ordens styringsteknologi. 

Thygesen forklarer at den iagttagelsesledende forskel muliggør en bestemt markering af 

organisationen som helhed (Thygesen, 2003: 293). Tillidskrisens installering af et problem 

giver her systemet mulighed for at beskrive sig som i en tilstand af undtagelse, den skal ud af. 

Tillidskrisen udgør en trussel mod systemets overlevelse. 

For nej-siden er tillidskrisen en trussel mod befolkningens ønsker for samfundet, der må 

elimineres ved at stemme nej. For ja-siden er der tale om en trussel mod styreformen, der må 

elimineres ved at systemet dropper sin styreform eller befolkningen dropper sin mistillid. En 

ting fremstår sikkert med tillidskrisen; systemet er truet og noget må gøres!   
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I en sådan kommunikation synes systemet at blive formet som patient, hvis overlevelse er på 

spil og derfor må kureres. Denne form for kommunikation kendes fra funktionssystemet 

sundhed, hvis funktion er at stå for behandling af syge personer ved hjælp af diagnostiske og 

terapeutiske programmer (Pelikan, 2007: 87). Sundhedssystemet opererer ud fra koden 

syg/rask, men Luhmann mener ikke, at systemet har lukket sig omkring et symbolsk 

generaliseret medie som andre funktionssystemer (Pelikan, 2007: 88).  

Luhmann har ikke behandlet sundhedssystemet ligeså nøje som andre funktionssystemer og 

Jost Bauch kritiserer Luhmanns udlægning af sundhedssystemet for ikke at tage højde for nyere 

udvikling i sundhedspleje, f.eks. forebyggelse. Bauch foreslår derfor en udvidelse af koden til 

skadende/fremmende, og indsætter samtidig sundhed som medie (Pelikan, 2007: 88). Denne 

udvidelse vil vi knytte an til, da den kan give ekstra forklaringskraft til de følgende trin. 

Når tillidskrisen abonnerer på sundhedssystemets kommunikation bliver det problem, der 

installeres, en form for selvudsat sundhedsskade for systemet, hvorefter den løsning, der 

ønskes sat i spil, kan fremme det nødlidende systems helbred. Pointen er, at tillidskrisen gør 

det muligt for systemet at beskrive sig selv som nødlidende med behov for behandling.  

Ledelse som beslutning 
Som næste trin i undersøgelsen foreslår Thygesen (2003) at indsætte beslutningen som den 

mindsteoperation, hvormed ledelse iagttager. Ledelse forudsættes dermed at være et 

spørgsmål om beslutninger.  

I systemteoretisk perspektiv træffes beslutningen bagud. Der er derfor altid den næste 

beslutning, der bekræfter, hvorvidt den forrige beslutning var en beslutning eller ej. Thygesen 

bruger selv eksemplet med visionsmøder, hvor det diskuteres om tidligere opsatte mål stadig 

gælder som beslutninger (Thygesen, 2003: 295-296).  

Beslutningen forudsætter på den måde en usikkerhed, som den kan beslutte på baggrund af, og 

har som funktion at transformere usikkerhed til sikkerhed, eller som Luhmann definerer 

beslutningens funktion; absorption af selvskabt usikkerhed. Det selvskabte element ligger her 

i dens rekursive form, hvormed beslutningen bliver sin egen vigtigste ressource og må fortsætte 

i det uendelige for at bekræfte sig selv (Thygesen, 2003: 296).  På baggrund af ovenstående 

handler det på dette trin om: 

”at studere den aktive skabelsesproces ved ledelse, der for sin egen fortsættelses skyld må 

producere den usikkerhed, den så sikkert er afhængig af at reducere. ” (Thygesen, 2003: 297).  

Thygesen (2003) anvender som eksempel organisationers brug af evalueringer til at vise 

organisatoriske misforhold, der medfører et krav om mere ledelse. På den måde må ledelse 
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iagttages som en operation, der må udpege sin egen fiasko i henvisningen til usikkerhed for 

succesfuldt at kunne producere nye beslutninger. Denne skabelsesproces undersøges nu med 

ledeforskellen sikker/usikker (Thygesen, 2003: 297-298). 

Tillidskrisen tager altså en form af løsning ved at installere et problem, som en anden løsning 

kan løse. Det er værd at bemærke, at selvom krisen installerer et problem som løsningen kan 

løse, behøver problemet ikke at være forsvundet. Et nej ved folkeafstemningen fandt sin plads 

som løsning på et tillidsproblem, men problemet med mistilliden i sig selv er jo ikke løst.  

Denne rest af problemet kan ses en fortsat usikkerhed, der kan danne grund for andre 

belsutninger. Således er der stadig grundlag for at beslutte. Dette ses bl.a. ved at ja-siden fortsat 

kan beslutte på baggrund af tillidskrisen efter valget.  

Hvis vi knytter an til Bauchs udvidelse af sundhedssystemets kode til skadende/fremmende, så 

behøver problemet altså ikke få løsningen til at erklære systemet raskt men blot fremme 

systemets sundhed. Den ønskede løsning behøver altså kun at løse en del af det installerede 

problem for at udgøre en løsning.  

Thygesens (2003) eksempel med evalueringen, der skal skabe usikkerhed for, at ledelsen kan 

genskabe sikkerhed med en beslutning om løsning, opererer med en forskel der hedder 

usikkerhed/sikkerhed. Det er klart, at man som leder i et vist omfang kan påvirke 

usikkerhedsproduktionen i en evalueringen, men tillidskrisen synes at tilbyde en større 

sikkerhed.  

Mens evalueringen skal skabe en usikkerhed, som ledelsen så kan reagere på, har tillidskrisen 

allerede svaret på den usikkerhed, den selv må producere. Skabelsen af usikkerhed må således 

være kontrolleret i en grad, så det fremgår klart, at den passer som problem på den løsning man 

har.  

Tillidskrisen synes altså at vende forskellen om, så den hedder sikkerhed/usikkerhed. Dette 

skal forstås således, at den sikkerhedsskabende beslutning blot venter på en usikkerhed, den 

kan skabe sikkerhed på baggrund af.  

Det handler derfor ikke blot om at skabe usikkerhed for at kunne beslutte og dermed legitimere 

sig selv som ledelse. Det handler om at skabe lige netop den usikkerhed, der efterspørger den 

sikkerhed, som ens ønskede løsning kan skabe.  

Tillidskrisen opererer altså som styringsteknologi med en mere refleksiv og kontrolleret form 

for usikkerhedsproduktion. Ved at løfte sig op på anden orden, forsøger den at skabe lige netop 

den usikkerhed, som løsningen kan skabe sikkerhed omkring. Usikkerhedsproduktionen tager 

dermed en kontrolleret form, da den usikkerhed, der produceres, allerede må være afstemt i 
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forhold til den ønskede løsning. På den baggrund synes den at operere ved en genindførsel af 

forskellen sikkerhed/usikkerhed på sikkerhedssiden, således at der opstår en sikker 

usikkerhed:   

 

Således sætter løsningen altså rammerne for, hvilken usikkerhed der kan produceres. Den 

ønskede løsning tager dermed form af en beslutning, der sætter rammerne for en anden 

beslutning, altså som belsutningspræmis.  

Det er interessant, i forhold til beslutningens rekursivitet, at den løsning, der ønskes besluttet, 

spiller en dobbeltrolle i det Thygesen betegner som beslutningens uendelige fortsættelse. Her 

bliver en beslutning først en beslutning, når næste beslutning har bekræftet den første som 

beslutning. I tilfældet tillidskrisekommunikation, optræder den ønskede løsning dog to gange i 

den skabelsesproces. Den optræder både som præmis for produktionen af usikkerhed, og som 

beslutning på produktionen af usikkerhed, der dermed bekræfter den usikkerhed.  

Pointen er altså, at tillidskrisen tilbyder en sikker produktion af usikkerhed, da den opstiller 

præmisser for hvilken usikkerhed, der kan skabes. Dette forhold vil blive undersøgt nærmere i 

næste afsnit. 

Ledelse iagttaget som beslutningsprogram 
Beslutninger træffes som nævnt bagud, men er også karakteriseret ved en refleksivitet, der gør, 

at de kan iagttages som beslutning af præmisser for, hvordan der besluttes (Thygesen, 2003: 

298). Således kan styringsteknologiers funktion iagttages som fiksering af: 

”et sæt af besluttede præmisser for beslutninger. Præmisser som abstraktionsforøgelser, der 

gælder for mere end en beslutning, og derfor ikke bestemmer dens endelige udfald. ” (Thygesen, 

2003: 298) 

Ledelse iagttages på baggrund heraf som en programmerende funktion, der programmer sig 

selv og sin beslutningskraft gennem brug af styringsteknologier og ved at skelne mellem 

beslutninger og beslutningspræmisser. Det er i form af denne præmisopsættende funktion 

styringsteknologien magt- og kontrolform kommer til udtryk, men kun i form af at indeholde 
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muligheden for magt og kontrol. Der er her tale om en forskydning fra direkte magt til en ledelse 

af subjektets selvledelse (Thygesen, 2003: 299). Med andre ord opstiller styringsteknologien 

beslutningspræmisser, der gør nogle beslutningsforslag mere sandsynlige end andre. Det er i 

denne skelnen mellem beslutninger og beslutningspræmis, at dette trin finder sin ledeforskel, 

beslutning/præmis.  

Vi har allerede set, hvordan tillidskrisekommunikationen etablerer beslutningspræmisser, i og 

med den usikkerhed, der skal lægge grund for beslutninger, må finde sin form inden for 

rammerne af, hvorvidt den ønskede løsning kan svare på usikkerheden. 

Som tidligere set flytter nej-sidens kommunikation om tillidskrisen efter afstemningen fokus 

fra det politiske indhold til personforhold. Således ændrer præmisserne for afstemningen sig 

også. Valget står i en sådan kommunikation af mistillid ikke mellem et ja eller nej, men om du 

stoler på politikerne eller ej. Her ændrer tillidskrisekommunikationen præmisserne for den 

beslutning, som vælgeren skal tage, og på den måde ændres præmisserne for afstemningen. 

På et mere generelt plan begrænser installationen af en sådan krise også, hvilke beslutninger 

der med sandsynlighed kan foreslås og vedtages. Her kunne man f. eks spørge, hvor sandsynlig 

det er, at Folketinget vedtager en lønforhøjelse til sig selv i tider, hvor de iagttager, at de er 

genstand for en befolknings mistillid. Eller om medarbejderen foreslår en stor lønforhøjelse til 

lønforhandlingerne, hvis virksomheden samtidig kommunikerer økonomisk knaphed. 

I forhold til tillidskrisekommunikationen sætter markeringen af systemet som udfordret 

præmisserne, så beslutninger kan hente kvalitet ved at markere sundhedsfremme til forskel fra 

skade. Omvendt bliver de mindre sandsynlige, hvis de iagttages som sundhedsskadende for 

systemet. 

Ledelse iagttaget som styring  
På sidste trin i undersøgelsen rejses spørgsmålet om, hvad der kvalificerer en teknologi som 

styringsteknologi (Thygesen, 2003: 300). Det systemteoretiske styringsbegreb tager 

udgangspunkt i Luhmanns egen definition:  

”all steering uses distinctions admittedly with the specific intention of reducing differences, that 

are themselves distinguished” (Thygesen, 2003: 300)  

Således må vi forstå både styringsteknologien og ledelsesbeslutningen styringselement som det 

forskelsminimerende aspekt. Her indsættes forskellen kalkule/afvigelser som ledeforskel. 

Kalkulen er forstået som ideen om en lineær proces mod en endestation, og afvigelserne er 

naturligt nok de afvigelser fra den lineære proces (Thygesen, 2003: 301). Her følger styring 

imidlertid samme ræsonnement som forholdet mellem usikkerhed og sikkerhed, dvs. at 
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kalkulen skaber en sikkerhed, i form af kunne identificere afvigelserne, men samtidig er 

styringen afhængig af at registrere afvigelser for fortsat at have grundlag for at lede.  

Vi har tidligere set, at det forhold, at løsningen er fundet før problemet, skaber en sikkerhed i 

usikkerhedsproduktionen, da de problemer, som usikkerheden skal skabe, må efterspørge 

netop det, som løsningen kan svare på. Den forudbestemte løsning bliver kalkulen, hvormed 

usikkerhedsproduktionen kan identificeres som afvigende, hvis den ikke producerer 

efterspørgsel på løsningen, og der dermed må skabes videre usikkerhed.  

Kalkulen er på den måde med til at kvalificere beslutninger ved at tilskrive beslutninger 

kvalitet, hvis de stemmer overens med kalkulen. Ved at fiksere det blik, som beslutningen 

iagttages med, kan den dømme beslutninger dårlige og gode, i forståelsen afvigende eller ikke 

afvigende. Med økonomistyring bliver en god beslutning f.eks. en der ikke skaber afvigelse fra 

budgettet, mens det med værdistyring giver beslutningen værdi, hvis den overholder systemets 

moralske kodeks. En beslutning kan altså på samme tid være god med økonomistyringens 

briller, hvis den overholder regnskabet, mens den for værdistyringen kan være dårlig, hvis den 

afviger fra det moralske kodeks.  

Med tillidskrisekommunikation bliver den gode beslutning et problem, som den ønskede 

løsning kan svare på. Styringen handler derfor om, at minimere forskellen mellem det den 

valgte løsning kan svare på, og de spørgsmål som de efterfølgende problemkonstruktioner 

stiller.  

Delkonklusion 
Efter fjerde og sidste trin i undersøgelsen kan vi nu begynde at sætte form på tillidskrisen 

styringsteknologi. Som beskrevet indledningsvis kan styringsteknologi defineres som enheden 

af forskellen mellem styringsform og styringsmedie: 

 

Styringsformen er formningen af den forskel enhver styring skal minimere. Her fandt vi frem 

til, at det forskellen mellem en ønsket løsningens svar og det som det installerede problem 

efterspørger der skal minimeres. I denne proces udgør den ønskede løsning den kalkule, der 

muliggør selektion mellem potentielle problemkonstruktioner ud fra præmissen, at løsningen 
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skal kunne besvare den usikkerhed som problemet skaber. Dette skaber dermed en 

kontrolleret usikkerhedsproduktion.  

Dermed synes tillidskrisen som styringsteknologi at løfte sig op på anden orden og iagttage 

igennem en genindførsel af forskellen, løsning/problem på løsningssiden. Den tilbyder sig 

således som et løsende problem. 

På den anden side af forskellen finder styringsformen det medie, den opererer igennem, 

forstået som det fortættede udtryk, der gør den reproducerbar. I sin anknytning til 

sundhedssystemet italesættes systemet altså som midlertidig sundhedsskadet, hvortil den 

ønskede løsning sættes i scene til at kunne fremme systemets helbred. Således kan systemet 

også iagttage sig selv som nødsaget til at handle.  

Tillidskrisekommunikationen tager på den måde et selvskadende udtryk, idét systemet må 

udsætte sig selv for skade for at kunne fremme dets sundhed igen. Omvendt opstår der en 

tilfredsstillelse i skaden, eftersom den ønskede løsning kan fremme sundheden igen.  
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Kapitel 4: Afslutning 
 

Diskussion og perspektivering 
Oven på de fire analysedele, finder vi det nærliggende at diskutere et par af analysernes 

hidtidige konklusioner. Det drejer sig om perspektiverne i det fremanalyserede 

tillidskrisekommunikationsbegreb og hvordan tillidskrisen bruges som et strategisk redskab, 

som vi vil sætte nogle tanker på.  

At skabe pres for at skabe rum  
Interessen for folkeafstemningen d. 3. december 2015 blev vakt i iagttagelsen af et system, der 

ikke blot begyndte at diskutere sin egen legitimitet, men også gjorde diskussionen til tema i en 

valgkamp. På baggrund af erklæringer om mistillid fra befolkningen, virkede det besynderligt, 

at dele af systemet syntes at forsøge at bekræfte denne mistillid. Da denne form for 

kommunikation ikke syntes at lade sig beskrive ud fra gængs krisekommunikationsteori, vil vi 

her diskutere, hvordan det begreb om krisekommunikation, der er blevet fremanalyseret i 

specialet, kan bidrage til at udvide forståelsen af krisekommunikation. Vi vil endvidere 

inddrage forskellig eksempler.  

Vi vil her skelne mellem det vi lidt forsimplende vil kalde en traditionel krisekommunikation, 

og det vi på baggrund af forrige afsnit vil kalde krisekommunikation på anden orden. Den 

traditionelle refererer til den etablerede krisekommunikationsteoris rationale, mens 

krisekommunikation på anden orden er det samlende begreb for den forståelse af 

krisekommunikationen, der er dukket op i specialet.  

Rationalet i den traditionelle krisekommunikation synes at være, at en krise opstår, i form af at 

en uønsket begivenhed finder sted, og truer organisationens omdømme, da offentligheden tror 

organisationen er ansvarlig for begivenheden. Organisationen reagerer på baggrund af en 

strategi, hvorefter den offentlig mening vender, og imaget er genoprettet (Johansen & Frandsen, 

2000: 53).  

Denne forståelse synes at følge en form der hedder problem/løsning. En uønsket begivenhed 

finder sted og skader systemets navn, hvilket en kommunikationsstrategi skal løse. Krisen 

udgør altså et problem i denne forståelse og skal elimineres. I krisekommunikation på anden 

orden forholder det sig lidt anderledes. Denne installerer godt nok en forståelse af et problem, 

der skal elimineres, men gør det for at kunne sætte en løsning i spil. Hvor den traditionelle 

krisekommunikations synes at følge et forløb der sætter problemet forud for løsningen, gør 

krisekommunikationen på anden orden det omvendt.  
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På den måde kan krisekommunikation på anden orden ses som at operere på den traditionelle 

krisekommunikations rationale. Den installerer nemlig samme forståelse af, at systemet er 

truet og kræver behandling, for at kunne fortsætte dets virksomhed. Krisekommunikation på 

anden orden har dog løsningen på hånden, og bruger den traditionelle krisekommunikations 

rationale til at legitimere den løsning. Den skaber sig altså styringsrum ved at markere systemet 

som presset. 

Iagttaget gennem de briller som krisekommunikation på anden orden tilbyder, kan vi f.eks. 

iagttage, hvordan VK-regeringen op gennem 00’erne ofte gennemførte deres økonomiske 

reformer med henvisning til det afgørende i at nedbringe udlandsgælden og til den 

demografiske bombe, der ifølge dem, lå under velfærdssamfundet. Sideløbende med at 

Danmark oplevede stor vækst, blev der altså installeret fortællinger om, hvis ikke kriser, så 

alvorlige udfordringer, der muliggjorde, at de offentlige budgetter kunne holdes nede, trods 

vækst. Dette kan selvfølgelig også ses som et eksempel på politisk framing. Det kan der jo nok 

være noget om, ikke desto mindre, kan det have fatale følger, at begære en krise i en sådan grad, 

at det kan være med til at undergrave systemet.  

Markeringen af systemet som presset sætter altså rammer for systemets videre 

beslutningsaktivitet. På et mere generelt plan tilbyder krisekommunikation på anden orden 

også en løsning på samfundets grundlæggende umulighed. Det er blevet vist, hvordan 

tillidskrisen kan dække over denne, hvilket måske gælder kriser generelt. Kriser tilbyder vel 

altid en rolle som en slags nydelsestyv, der kan give en forklaring på, hvorfor samfundet ikke 

er harmonisk. Finanskrisen, asylkrisen, den demografiske bombe og det evigt tilbagevendende 

hul i statskassen, kan alle indtage rollen som nydelsestyv, og give subjektets begær en retning. 

Kriserne muliggør, at politikerne kan henvise til eksterne forhold, når de træffer upopulære 

beslutninger. Dermed kan de også eksternalisere ansvaret for samfundets manglende harmoni. 

Man kan så undre sig over, hvorfor befolkningen accepterer at alle disse kriser. Žižek 

sammenkæder samfundets grundlæggende umulighed med subjektets egen værensmangel. På 

den måde kan subjektet også rette sin værensmangel mod kriserne. Således kan finanskrisen få 

skylden for, at man går arbejdsløs, og ikke har råd til at invitere partneren på romantisk 

kroophold. Asylkrisen kan få skylden for, at man ikke kan få henvist den bolig, man mangler, da 

asylansøgeren henvises først osv.  

På samme måde synes tillidskrisen at kunne rette subjektets værensmangel mod 

levebrødspolitikere, der ikke forstår det samfund de lovgiver omkring. Dette åbner for 

muligheden, at politikerne kan styre på subjektets værensmangel, ved at give dette en retning, 
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men også mulighed for, at politikerne lader sig styre af subjektets værensmangel, i deres begær 

efter befolkningens begær. Netop dette vil vi vende blikket mod nu.  

Tillidskrisen som populistisk redskab  
Vi vil i nu dykke ned i fænomenet, at et system begynder at stille spørgsmål til dets egen 

legitimitet. Ja-siden udtrykker, at der skal en ny styreform til, hvis mistilliden virkelig er så stor, 

som de gør den til efter valget. Samtidig underkaster den sig mistilliden, og finder 

selvimplicerende årsager til tillidskrisen. Nej-siden udtrykker mistillid til Folketinget, og taler 

om er system, der er parat til at snyde befolkningen for deres ret til at blive hørt i vigtige 

politiske spørgsmål.  

Som vi har set, kan politikernes mistillid ses som et begær efter befolkningens begær. De 

forsøger at skabe sig i befolkningens billede og gøre sig til folkets talerør i det politiske system. 

De lader til at forsøge at gøre det der er mest populært, godt hjulpet på vej af 

meningsmålingerne. Dette er der i sig selv ikke noget bemærkelsesværdigt i, da dette synes at 

være en velkendt politisk strategi kendt som populisme. Det overraskende er, at det begær 

politikerne retter sig efter, er befolkningens manglende begær, deres mistillid og apati for 

politikerne. Idet politikerne hopper med på vognen, lader denne utilfredshed til at få et 

stærkere udtryk.  

Når befolkningen begynder at definere sig i opposition til det politiske, dannes der grundlag for 

at politikerne kopierer denne oppositionsdannelse ind i det politiske system, hvilket potentielt 

undergraver det politiske system. Det kan resultere i et system, der begynder at tale sin egen 

legitimitet ned indefra, hvilket næppe øger det legitimitet i befolkning, og dermed begynder at 

nedbryde sig selv indefra. I tilfældet tillidskrisen ses det, at nej-siden begynder at definere sig 

som folket i opposition til det politiske, og begynder at sætte spørgsmålstegn ved hele 

systemets legitimitet. Efter valget synes de dog ikke at have samme problemer med systemet. 

Dette er på den ene side betrykkende i og med systemet så ikke længere taler sin egen 

legitimitet ned, men det skaber også nogle bekymringer, da det så kan ses som udtryk for 

strategi, men jo en strategi, der kan trækkes på igen om nødvendigt. Som vi så det med ja-siden.  

Der er ikke tale om anklage mod nej-siden, da de næppe bevidst ønsker at nedbryde det 

politiske system. Det er meget muligt, at de ikke er klar over tillidskrisen strukturerende effekt, 

når de, drevet af deres begær efter befolkningens begær, undergraver systemets legitimitet.  

Vinder populismen sin kraft i en mistillid mod det politiske system, kan den ses som en protest 

mod et politisk system, der har lukket sig for meget om sig selv, således at befolkningen ikke 

føler sig repræsenteret og opfatter politikerne som egennyttemaksimerende. Således kan 

populismen ses som en udfordring for det politiske systems operative lukning.  
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I den forbindelse kan politikernes underkastelse ses som en åbning af det politiske system. Det 

vidner om, at folket, trods dets følelse af misrepræsentation, kan have en magt over politikerne, 

der for et folkestyre, som i folkets styre, kan ses som en demokratisk gevinst. 

Dog kan der også være et vis kvalitetstab forbundet med en sådan folkelig orientering, da det 

politiske system netop har specialiseret sig i at styre. Det politiske systems funktions har netop 

lukket sig om sig selv med strukturer og processer, der skal sikre, at de kollektivt bindende 

beslutninger, det træffer på vegne af staten, træffes på et kvalificeret grundlag. Politikerne er 

købt fri fra andre ærinder for at kunne sætte sig ind i de forskellige områder og oparbejde en 

indsigt der kombineret med tilstrækkelig diskussion, er med til at kvalitetssikre de 

beslutninger, der træffes. Det er her svært at forestille sig befolkningen kunne udtrykke samme 

indsigt. Nok kan der være eksperter på forskellige områder, men befolkningen har jo netop ikke 

den tid til at sætte sig ind i tingene fra flere sider, som politikerne netop er købt fri til at have.  

Kvalitetstabet opstår, hvis politikerne, i deres begær efter befolkningens begær, begynder at 

træffe beslutninger udelukkende på baggrund af en folkestemning. Folkestemningen må 

antages at have en mere beskeden indsigt i sagerne, ligesom den ikke skal stå til ansvar for sine 

holdninger på samme måde som det politiske system skal. 

Netop denne orientering synes at være gældende i forbindelse med tillidskrisen. Det er i 

analysen blevet vist, hvordan kommunikation af mistillid er effektiv i og med, at problem og 

løsningen kommunikeres i samme iagttagelse: stol ikke på politikerne! Derfor kan mistilliden 

også være et stærkt redskab for populismen.  

For Žižek udgør populismen en trussel, idét dens iboende behov for at skabe et tilstedeværende 

og ægte fjendebillede at samle et os omkring, har en eskalerende effekt på konflikter. Han 

påpeger i den forbindelse at populistisk politik har en potentiel voldelig slagside, da den søger 

fjendens udryddelse i sin søgen efter retfærdighed. 

Denne voldelige side af populismen har vi ikke kunne se i specialet, men der synes at skabes et 

stærkt fjendebillede af politikerne i opposition til folket. Hvis vi vender blikket mod den 

amerikanske valgkamp, kan vi se en populisme, der også finder sit udtryk i opposition til det 

politiske system. Der har ved flere lejligheder været optræk til uro ved republikaneren Donald 

Trumps vælgermøder. Donald Trump har netop fundet sin platform ved ikke at være en del af 

det politiske etablissement, og endda stille sig opposition til resten af det parti han stiller op 

for.   
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Konklusion  
Vi nærmer os nu specialets sidste punktum, og det er blevet tid til at svare på 

problemformuleringen. Vi samler her op på delkonklusionerne fra de forskellige analysedele, 

for derefter at præsentere en samlet konklusion. Afslutningsvis sætter vi et perspektiv på 

specialets konklusioner.  

Vi har set, hvordan der i det politiske systems kommunikation skelnes mellem kommunikation 

om mistillid og kommunikation af mistillid. Kommunikation om henviser til, når politikerne 

omtaler den mistillid, de iagttager i befolkningen. Kommunikation af henviser derimod til 

politikernes egen mistillid til andre dele af det politiske system.  

Vi har iagttaget begge dele som en del af systemets konstruktion af tillidskrisen, da vi mener, at 

tematiseringen af intern mistillid i stor udstrækning sker på baggrund af den mistillid til 

politikerne, der er iagttaget i omverdenen. Det bekræftes også i empirien, idet der forekommer 

talrige sammenfald mellem intern og ekstern mistillidskommunikation. Samtidig synes meget 

mistillidsrelateret kommunikation at blive relevant på grund af italesættelsen af tillidskrisen. 

Tillidskrisen bliver således et fæstepunkt, der får sin mening gennem al 

mistillidskommunikation i og om det politiske system. På den måde tillægger tillidskrisen også 

mening til elementer, der ellers ikke forbindes med mistillid, eksempelvis politiske aftaler. 

Ligesom mistillidskommunikation, der nok også havde forekommet uden en tillidskrise, 

eksempelvis når politikerne beskylder deres modstandere for at føre skræmmekampagne, får 

yderligere betydning i kraft af tillidskrisen.  

Vi svarede i første analysedel på, hvilken mening tillidskrisen tilskrives. Det gjorde vi med afsæt 

i Luhmanns semantiske analyse og de tre meningsdimensioner. Vi så, hvordan nej-siden i stor 

stil udtrykker mistillid til deres politiske omgivelser. De kommunikerer udtrykt mistillid til 

politiske aftaler, Folketinget og EU, og de anklager deres politiske modstandere for at være 

skyld i tillidskrisen på grund af brudte løfter, halve sandheder og en misrepræsentation i EU-

spørgsmål. De giver desuden udtryk for, at deres mistillid hænger sammen med befolkningens, 

og at man derfor skal stemme nej, hvis ikke man stoler på politikerne. Ja-sidens mistillid er ikke 

entydig i samme grad som nej-sidens. De ser også en mistillid til politikerne fra befolkningen, 

og retter ellers hovedsageligt deres egen mistillid efter nej-sidens skræmmekampagner. De 

efterspørger tillid og påpeger, at man kan stole på Folketinget og politiske aftaler.  

I anden analysedel svarede vi på, hvordan tillidskrisen strukturerer kommunikationen. Der 

gjorde vi ved identificere kommunikative paradokser, og anvende systemteoretiske 

afparadokseringsstrategier og problemløsninger på dem.  Her så vi, hvordan der i både ja- og 

nej-sidens anknytning til befolkningens mistillid, kommunikeres mistillid til modparten. Vi 
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iagttog, at nej-siden på baggrund af deres mistillid til systemet kommer til at fremstå 

utroværdige, og følgeligt kommer til at erklære mistillid til befolkningen. Deres 

mistillidskommunikation fremstår ellers effektiv, da de kan markere problemet med mistilliden 

sammen med deres løsning om at stemme nej. Derudover så vi, hvordan nej-siden op til 

afstemningen har fokus på mistilliden til politikerne, og mener, at man skal stemme nej, hvis 

ikke man stoler på dem, mens de efter afstemningen lader forstå, at mistillidens rolle i 

afstemning har været begrænset, og derfor kan de konkludere, at det er det politiske indhold 

befolkningen har fravalgt.  Vi har endvidere iagttaget, at Ja-siden ikke på samme måde kan lade 

problem og løsning flyde sammen. Når de snakker om problemet med mistillid til politikerne, 

understreger de det manglende grundlag for deres løsningsforslag, som er at bede om den tillid, 

befolkningen ikke har, og henvise til aftaler, der bygger på en misrepræsentation. Ja-siden 

ender med at kommunikere mistillid til det system, som de ønsker at fremstille som troværdigt, 

idét de må kommunikere mistillid til nej-sidens mistillid. Derfor kommer deres forsøg på at få 

afstemningen til at handle om indholdet også til kort, da tillidsrelationen taber i det øjeblik den 

udfordres. Ja-siden forsøger efter valget at gøre resultatetet til et spørgsmål om mistillid til 

politikerne. På den måde kan nederlaget forklares på en måde, der ikke stiller spørgsmål til det 

politiske indholdet af afstemning.   

I tredje analysedel svarede vi på, hvordan tillidskrisen kan iagttages som et socialt fænomen. 

Det gjorde vi med assistance fra Žižeks ideologikritik. Vi undersøgte, hvordan tillidskrisen kan 

ses som et ideologisk objekt, der kan dække over samfundets og subjektets grundlæggende 

mangel ved at tilbyde retning for begæret. Tillidskrisen ophøjes til at have større rækkevidde 

end blot at dække over befolkningens mistillid til politikerne. Vi har set, hvordan nej-siden 

fremtræder som kyniske opportunister, når de bruger krisen til at fremme deres eget politiske 

projekt. Her lader de sig styre af nydelsen ved at begære befolkningens begær gennem begæret 

af tillidskrisen. Vi har videre iagttaget, hvordan ja-siden synes at negligere og latterliggøre 

tillidskrisen som en herskende forestilling med en cynisk distancering. Senere udviser de i 

afmagt et kynisk forsøg på at opnå befolkningens begær ved at underkaste sig tillidskrisen. Her 

får vi indtrykket af, at tillidskrisen kan ses som en omvending af mere traditionel 

ideologiforståelse. Den kan som ideologisk objekt siges at vende samfundets hierarkiske orden 

om, ved at politikerne underlægger sig befolkningens mistillid på trods af, at det modstrider 

deres umiddelbare interesse. De ender således paradoksalt nok med at begære befolkningens 

manglende begær. 

I fjerde analysedel svarede vi på, hvordan tillidskrisen kan iagttages som styringsteknologi. Det 

gjorde vi på baggrund af, at tillidskrisen synes at tage form af løsning i kommunikationen. Det 

gør den ved, at installere et problem, som en ønsket løsning, kan løse. For nej-siden udgjorde 
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nej’et ved folkeafstemningen den ønskede løsning, mens ja-siden kunne bortforklare, at 

befolkningen havde stemt i uoverensstemmelse med deres anbefaling og fjerne fokus fra det 

politiske indhold, med henvisning til tillidskrisen. Vi kom på den baggrund frem til, at 

tillidskrisen som styringsteknologi opererer på anden orden, da den må installere et problem, 

som en anden løsning så kan løse, for at genkende sig selv som løsning. Den ønskede løsning 

sætter dermed også rammerne for, hvilken usikkerhed, der kan produceres, hvorfor 

tillidskrisen tilbyder en sikker usikkerhedsproduktion. I sin anknytning til funktionssystemet 

sundhed muliggør tillidskrisen, at systemet kan beskrive sig selv som udsat, og i behov for 

behandling. Tillidskrisen skader systemet, hvorved handling bliver nødvendigt, og den ønskede 

løsning kan sættes i spil som sundhedsfremmende. Ved at iagttage tillidskrisen som 

styringsteknologi, fandt vi altså frem til en refleksiv styring, der ved at operere på anden orden, 

tilbyder sig ved at efterspørge en løsning, der ønskedes sat i spil. 

I den afsluttende diskussion blev der sat et lidt bredere perspektiv på specialets 

delkonklusioner. Analysedelenes resultater blev samlet under et begreb om 

krisekommunikation på anden orden, der opererer ved at installere den traditionelle 

krisekommunikations rationale. Krisekommunikationen på anden orden skaber således en 

situation, der efterspørger handling. Ved at udsætte sig selv for kontrollerede problemer kan 

den skabe grundlaget for at træffe en ønsket beslutning. Efterfølgende åbnede vi for de 

populistiske udfordringer ved tillidskrisekommunikationen og politikernes begær efter 

befolkningens manglende begær, hvilket potentielt kan have selvundergravende konsekvenser 

Dette skulle gerne bringe os til en samlet konklusion på specialets problemformulering: 

Hvordan tilskrives tillidskrisen mening af det politiske system, og hvilke 

styringsmuligheder opstår på baggrund heraf? 

Denne vil vi nu med ydmyghed forsøge at sammenfatte til en sætning: 

Det politiske system konstruerer en omfattende, kompleks og uanfægtelig systemintern 

tillidskrise, der åbner for, at kyniske politikere løfter sig op på anden orden og indfrier politiske 

mål ved strategisk at udnytte tillidskrisens fantasmatiske potentiale, hvilket kan have 

undergravende konsekvenser for systemet. 

 

 



103 

Litteraturliste 
Teori (Faglitteratur) 

● Andersen, Niels Åkerstrøm (1999): Diskursive Analysestrategier – Foucault, Koselleck, Laclau, 

Luhman, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, København. 

● Andersen, Niels Åkerstrøm & Thygesen, Niels Thyge (2004): Styringsteknologier i den 

selvudsatte organisation, GRUS nr. 73, årgang 25: Socialteknologi - Analytik og socialitet, 

Gyldendal, København. 

● Andersen, Niels Åkerstrøm (2014): Den semantiske analysestrategi og samtidsdiagnostik, i 

Systemteoretiske analyse - At anvende Luhmann af Harste, Gorm og Knudsen, Morten (2014), 

Nyt fra samfundsvidenskaberne, København. 

● Bjerg, Ole (2008): For tæt på kapitalismen: Ludomani, narkomani og købemani, Museum 

Tusculanums Forlag, København. 

● Bjerre, Henrik Jøker & Laustsen, Carsten Bakke (2013): Den nyttige idiot - En introduktion til 

Slavoj Zizeks Samfundsteori, 

● Esmark, Anders; Laustsen, Carsten Bagge & Andersen, Niels Åkerstrøm (2015): 

Poststrukturalistiske Analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, København. 

● Esmark, Anders (2006) Funktionel Offentlighed? - et systemteoretisk perspektiv på 

professionaliseringen af den politiske kommunikation, Politica 

● Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch (2009):Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, 

Roskilde Universitetsforlag, København 

● Jacobsen, Bo; Schnack, Karsten; Wahlgren, Bjarne & Madsen, Mikkel Bo (1999): 

Videnskabsteori, Gyldendal, København. 

● Karlsen, Mads Peter & Villadsen (2013): Når ledelsen ler med: Om humor og magt i i samtidens 

organisationer. Nordiske Organisasjonsstudier, 15 

● Kneer, George & Nassehi, Armin (1997): Niklas Luhmann – Introduktion til teorien om sociale 

systemer, Hans Reitzels Forlag, København. Oversat af Mortensen, Nils. 

● Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2002): Det radikale demokrati - diskursteoriens politiske 

perspektiv, Roskilde Universitetsforlag, København 

● Laustsen, Carsten Bagge (2005): Fantasmologi - Slavoj Zizek og det sociales analytik i 

Poststrukturalistiske Analysestrategier, Roskilde Universitetsforlag, København. 

● Luhmann, Niklas (1989): Tillid - en mekanisme til reduktion af social kompleksitet, Hans 

Reitzel Forlag, København. 

● Luhmann, Niklas (1997): Iagttagelse og paradoks - Essays om autopoietiske systemer, 

Gyldendal, København 

● Luhmann, Niklas (2000): Sociale Systemer – Grundrids til en almen teori, Hans Reitzels Forlag, 

København. Oversat af Cederstrøm, John; Mortensen, Nils; Rasmussen, Jens. 



104 

● Luhmann, Niklas (2002): Massemediernes Realitet, Hanz Reitzels Forlag, København. Oversat 

af Mortensen, Nils 

● Rösing, Lilian Munk (2007): Autoritetens Genkomst, Tiderne Skifter, København. 

● Rösing, Lilian Munk (2005): Psykoanalyse - Lacans formalisering af Freud, Kapitel 3 i 

Poststrukturalistiske Analysestrategier (2015) af Esmark, Anders; Laustsen, Carsten Bagge & 

Andersen, Niels Åkerstrøm, Roskilde Universitetsforlag, København. 

● Stjernfeldt, Frederik (1994): Postmodernisme og dekonstruktivisme, DR – P1, København. 

● Thygesen, Niels Thyge (2003): Hvordan iagttages ledelse som styringsteknologi? 

Samfundslitteratur 

● Thygesen, Niels Thyge & Tangkjær, Christian (2008): Ledelse af styringspresset: To Normative 

nedslag,  Velfærdsledelse - I den selvstyrende velfærdsstat (2008) af Sløk, Camilla & Villadsen, 

Kaspar, Hans Reitzels Forlag, København. 

● Villadsen, Kaspar (2015): Konstant online og fantasien om ’individuel balance’ – Et 

psykoanalytisk perspektiv på arbejdsintensivering via mobilen, Public Governance Research, 

Vol. 1, København. 

● Žižek, Slavoj (1997): The Plague of Fantasies, Verso, London. 

● Zizek, Slavoj (2006): The Parallax View, The MIT press, London 

● Žižek, Slavoj (2010): Ideologiernes sublime objekt, Hans Reitzels forlag, København. 

Empiri 

Artikler og videomateriale 

● Allentoft, Nick (2015): De tror de leder samfundet men: Slotsholmens ledere puster til 

systemskifte med syv nye pligter, DenOffentlige.dk, publiceret den 28.09.15, lokaliseret den 

15.05.16 på følgende link: http://denoffentlige.dk/de-tror-de-leder-samfundet-men-

slotsholmens-ledere-puster-til-systemskifte-med-syv-nye-pligter 

● Andersen, Villads (2014): Politikerlede skyldes reformer – ikke møgsager, Politiko, publiceret 

den 31.01.14, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www.politiko.dk/nyheder/politikerlede-skyldes-reformer-ikke-moegsager 

● Auken, Margrethe (2015a): Ja til folkeafstemning er gevinst for dansk demokrati, Altinget, 

publiceret den 21.10.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www.altinget.dk/eu/artikel/auken-ja-til-folkeafstemning-er-gevinst-for-dansk-

demokrati 

● Auken, Margrethe (2015b): Nej-sidens fup og fordrejninger, Politiko, publiceret den 26.10.15, 

lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: http://puls.politiko.dk/nej-sidens-fup-og-

fordrejninger/ 

http://denoffentlige.dk/de-tror-de-leder-samfundet-men-slotsholmens-ledere-puster-til-systemskifte-med-syv-nye-pligter
http://denoffentlige.dk/de-tror-de-leder-samfundet-men-slotsholmens-ledere-puster-til-systemskifte-med-syv-nye-pligter
http://denoffentlige.dk/de-tror-de-leder-samfundet-men-slotsholmens-ledere-puster-til-systemskifte-med-syv-nye-pligter
http://www.politiko.dk/nyheder/politikerlede-skyldes-reformer-ikke-moegsager
http://www.politiko.dk/nyheder/politikerlede-skyldes-reformer-ikke-moegsager
http://www.politiko.dk/nyheder/politikerlede-skyldes-reformer-ikke-moegsager
http://www.altinget.dk/eu/artikel/auken-ja-til-folkeafstemning-er-gevinst-for-dansk-demokrati
http://www.altinget.dk/eu/artikel/auken-ja-til-folkeafstemning-er-gevinst-for-dansk-demokrati
http://www.altinget.dk/eu/artikel/auken-ja-til-folkeafstemning-er-gevinst-for-dansk-demokrati
http://www.altinget.dk/eu/artikel/auken-ja-til-folkeafstemning-er-gevinst-for-dansk-demokrati
http://puls.politiko.dk/nej-sidens-fup-og-fordrejninger/
http://puls.politiko.dk/nej-sidens-fup-og-fordrejninger/
http://puls.politiko.dk/nej-sidens-fup-og-fordrejninger/


105 

● Bang, Silas (2015): Arnløv: De hurtige medier fører til politikerlede, Vejle Amts Folkeblad, 

publiceret den 12.06.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://vafo.dk/article/20150612/ARTIKLER/150619609/1124 

● Bech, Trine Hørlyck; Kaae, Martin; Dandanell, Naja; Hvass, Jesper & Rytgaard, Nikolaj (2015): 

Da Thulesen løb tør for rundstykker …, Jyllands Posten, publiceret den 7.12.15, lokaliseret den 

15.05.16 på følgende link: http://www.jyllands-

posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE8276222/da-thulesen-loeb-toer-for-

rundstykker/ 

● Braagaard, Natali (2014): Politikerlede? Mudderkast fortsatte på folkemødet, TV2, publiceret 

den 16.06.14, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: http://nyheder.tv2.dk/2014-06-16-

politikerlede-mudderkast-fortsatte-p%C3%A5-folkem%C3%B8det 

● Brandsen, Mads & Andersen, Katja Brandt (2015): Tillid i frit fald: Danskerne lider af 

politikerlede, TV2, publiceret den 19.05.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://nyheder.tv2.dk/2015-05-19-tillid-i-frit-fald-danskerne-lider-af-politikerlede 

● DEO (2015): Retsforbeholdet - Hvad vil politikerne?, Oplysningsforbundet DEO, publiceret 

den 25.11.15, lokaliseret den 13.04.16 på følgende link: http://deo.dk/eu-

debat/2015/retsforbeholdet-hvad-vil-politikerne/ 

● Domino, Søren (2015): Rivegilde blandt ja-partier, Politiko, publiceret den 04.12.15, 

lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: http://www.politiko.dk/nyheder/rivegilde-blandt-

ja-partier 

● DR (2015): Deadline, DR2, sendt den 21. august 2015. 

● Europa-Parlamentet (2015): Retsforbeholdet til debat: Ukontroversielt eller ufornuftigt, 

Europa-Parlamentet, publiceret den 23.10.15, lokaliseret den 13.04.16 på følgende link:  

http://www.europarl.dk/da/nyheder_aktiviteter/nyheder/retsforbeholdet-til-debat.html 

● Ertmann, Berit (2015): Martin Henriksen afviser Støjbergs kritik: »Jeg har større tillid til en 

brugtvognssælger end til Venstres asylgarantier«, Jyllands Posten, publiceret den 22.11.15, 

lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: http://jyllands-

posten.dk/politik/ECE8234726/Martin-Henriksen-afviser-St%C3%B8jbergs-kritik-

%C2%BBJeg-har-st%C3%B8rre-tillid-til-en-brugtvognss%C3%A6lger-end-til-Venstres-

asylgarantier%C2%AB/ 

● Faber, Jon (2014): Måske har demokratiet aldrig haft det bedre, Information, publiceret den 

14.10.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: http://www.information.dk/512531 

● Frich, Morten (2015): Når EU så fejler, er skaden stor, Information, publiceret den 02.12.15, 

lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

https://www.information.dk/indland/2015/12/naar-eu-saa-fejler-skaden-stor 

http://vafo.dk/article/20150612/ARTIKLER/150619609/1124
http://vafo.dk/article/20150612/ARTIKLER/150619609/1124
http://vafo.dk/article/20150612/ARTIKLER/150619609/1124
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE8276222/da-thulesen-loeb-toer-for-rundstykker/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE8276222/da-thulesen-loeb-toer-for-rundstykker/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE8276222/da-thulesen-loeb-toer-for-rundstykker/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indblik/Indland/ECE8276222/da-thulesen-loeb-toer-for-rundstykker/
http://nyheder.tv2.dk/2014-06-16-politikerlede-mudderkast-fortsatte-p%C3%A5-folkem%C3%B8det
http://nyheder.tv2.dk/2014-06-16-politikerlede-mudderkast-fortsatte-p%C3%A5-folkem%C3%B8det
http://nyheder.tv2.dk/2014-06-16-politikerlede-mudderkast-fortsatte-p%C3%A5-folkem%C3%B8det
http://nyheder.tv2.dk/2015-05-19-tillid-i-frit-fald-danskerne-lider-af-politikerlede
http://nyheder.tv2.dk/2015-05-19-tillid-i-frit-fald-danskerne-lider-af-politikerlede
http://nyheder.tv2.dk/2015-05-19-tillid-i-frit-fald-danskerne-lider-af-politikerlede
http://deo.dk/eu-debat/2015/retsforbeholdet-hvad-vil-politikerne/
http://deo.dk/eu-debat/2015/retsforbeholdet-hvad-vil-politikerne/
http://deo.dk/eu-debat/2015/retsforbeholdet-hvad-vil-politikerne/
http://www.politiko.dk/nyheder/rivegilde-blandt-ja-partier
http://www.politiko.dk/nyheder/rivegilde-blandt-ja-partier
http://www.politiko.dk/nyheder/rivegilde-blandt-ja-partier
http://www.europarl.dk/da/nyheder_aktiviteter/nyheder/retsforbeholdet-til-debat.html
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8234726/Martin-Henriksen-afviser-St%C3%B8jbergs-kritik-%C2%BBJeg-har-st%C3%B8rre-tillid-til-en-brugtvognss%C3%A6lger-end-til-Venstres-asylgarantier%C2%AB/
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8234726/Martin-Henriksen-afviser-St%C3%B8jbergs-kritik-%C2%BBJeg-har-st%C3%B8rre-tillid-til-en-brugtvognss%C3%A6lger-end-til-Venstres-asylgarantier%C2%AB/
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8234726/Martin-Henriksen-afviser-St%C3%B8jbergs-kritik-%C2%BBJeg-har-st%C3%B8rre-tillid-til-en-brugtvognss%C3%A6lger-end-til-Venstres-asylgarantier%C2%AB/
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8234726/Martin-Henriksen-afviser-St%C3%B8jbergs-kritik-%C2%BBJeg-har-st%C3%B8rre-tillid-til-en-brugtvognss%C3%A6lger-end-til-Venstres-asylgarantier%C2%AB/
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE8234726/Martin-Henriksen-afviser-St%C3%B8jbergs-kritik-%C2%BBJeg-har-st%C3%B8rre-tillid-til-en-brugtvognss%C3%A6lger-end-til-Venstres-asylgarantier%C2%AB/
http://www.information.dk/512531
http://www.information.dk/512531
https://www.information.dk/indland/2015/12/naar-eu-saa-fejler-skaden-stor
https://www.information.dk/indland/2015/12/naar-eu-saa-fejler-skaden-stor
https://www.information.dk/indland/2015/12/naar-eu-saa-fejler-skaden-stor


106 

● Garnak, Jeppe (2015): Jagten på de sidste stemmer, Frederiksborg Amts Avis, publiceret den 

03.12.15. 

● Gjertsen, Marchen Neel (2015): Støjberg angriber: DF fører falsk og uhæderlig kampagne, 

Politiken, publiceret den 22.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2942765/stoejberg-angriber-df-

foerer-falsk-og-uhaederlig-kampagne/ 

● Gormsen, Cecilie (2015): Syv nye pligter skal hanke op i embedsmændene, Altinget, publiceret 

den 14. 09.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: http://www.altinget.dk/artikel/syv-

nye-pligter-skal-hanke-op-i-embedsmaend 

● Grønkjær, Louise & Stræde, Mathias Koch (2015): De lover guld og grønne skove, men de 

svigter alle sammen, Information, publiceret den 25.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på 

følgende link: https://www.information.dk/indland/2015/11/lover-guld-groenne-skove-

svigter-sammen 

● Jensen, Tom (2015): Et spørgsmål om mistillid, Berlingske, publiceret den 02.12.15, lokaliseret 

den 15.05.16 på følgende link: http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2015/12/02/et-

sporgsmal-om-mistillid/ 

● Jessen, Chris Kjær (2015): Nu tyer DF til modangreb: Det er Løkkes bilag, som skaber mistillid, 

Politiko, publiceret den 24.11.15, lokaliseret den 06.04.16 på følgende link: 

http://www.politiko.dk/nyheder/nu-tyer-df-til-modangreb-det-er-loekkes-bilag-som-skaber-

mistillid 

● Kaae, Martin (2015): Hvordan skal man så have tillid til de aftaler, man indgår med dig?, 

Jyllands Posten, publiceret den 03.12.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link:  

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8265538/»Hvordan-skal-

man-så-have-tillid-til-de-aftaler-man-indgår-med-dig«/ 

● Keller, Tore (2015): Personlig tillid afgør EU-valg, Børsen, publiceret den 30.11.15, lokaliseret 

den 15.05.16 på følgende link: 

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/127842/artikel.html?hl=YTozOntpOjA7czo5OiJ

QZXJzb25saWciO2k6MTtzOjY3OiJUaWxsaWRzdmFsZyBJIHN0ZWRldCBlciB2YWxna2FtcGVuI

GJsZXZldCBldCBzcPhyZ3Nt5Wwgb20gcGVyc29ubGlnIjtpOjI7czoyOiJlciI7fQ 

● Kjærsgaard, Pia (2015): Danskernes politikerlede er stærkt alarmerende, Politiko, publiceret 

den 19.01.16., lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: http://puls.politiko.dk/danskernes-

politikerlede-er-staerkt-alarmerende/ 

● Klarskov, Kristian & Petersen, Mathias (2015): Måling: forspring til nejsiden, Politiken, 

publiceret den 01.12.15 december, 

● Kock, Christian & Boding Hansen, Magnus: Politikerlede: Når politikeren ikke svarer, og 

journalisten ikke lytter, Videnskab.dk, publiceret den 26.09.15, lokaliseret den 15.05.16 på 

http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2942765/stoejberg-angriber-df-foerer-falsk-og-uhaederlig-kampagne/
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2942765/stoejberg-angriber-df-foerer-falsk-og-uhaederlig-kampagne/
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2942765/stoejberg-angriber-df-foerer-falsk-og-uhaederlig-kampagne/
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2942765/stoejberg-angriber-df-foerer-falsk-og-uhaederlig-kampagne/
http://www.altinget.dk/artikel/syv-nye-pligter-skal-hanke-op-i-embedsmaend
http://www.altinget.dk/artikel/syv-nye-pligter-skal-hanke-op-i-embedsmaend
http://www.altinget.dk/artikel/syv-nye-pligter-skal-hanke-op-i-embedsmaend
https://www.information.dk/indland/2015/11/lover-guld-groenne-skove-svigter-sammen
https://www.information.dk/indland/2015/11/lover-guld-groenne-skove-svigter-sammen
https://www.information.dk/indland/2015/11/lover-guld-groenne-skove-svigter-sammen
http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2015/12/02/et-sporgsmal-om-mistillid/
http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2015/12/02/et-sporgsmal-om-mistillid/
http://tomjensen.blogs.berlingske.dk/2015/12/02/et-sporgsmal-om-mistillid/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8265538/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8265538/
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/127842/artikel.html?hl=YTozOntpOjA7czo5OiJQZXJzb25saWciO2k6MTtzOjY3OiJUaWxsaWRzdmFsZyBJIHN0ZWRldCBlciB2YWxna2FtcGVuIGJsZXZldCBldCBzcPhyZ3Nt5Wwgb20gcGVyc29ubGlnIjtpOjI7czoyOiJlciI7fQ
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/127842/artikel.html?hl=YTozOntpOjA7czo5OiJQZXJzb25saWciO2k6MTtzOjY3OiJUaWxsaWRzdmFsZyBJIHN0ZWRldCBlciB2YWxna2FtcGVuIGJsZXZldCBldCBzcPhyZ3Nt5Wwgb20gcGVyc29ubGlnIjtpOjI7czoyOiJlciI7fQ
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/127842/artikel.html?hl=YTozOntpOjA7czo5OiJQZXJzb25saWciO2k6MTtzOjY3OiJUaWxsaWRzdmFsZyBJIHN0ZWRldCBlciB2YWxna2FtcGVuIGJsZXZldCBldCBzcPhyZ3Nt5Wwgb20gcGVyc29ubGlnIjtpOjI7czoyOiJlciI7fQ
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/127842/artikel.html?hl=YTozOntpOjA7czo5OiJQZXJzb25saWciO2k6MTtzOjY3OiJUaWxsaWRzdmFsZyBJIHN0ZWRldCBlciB2YWxna2FtcGVuIGJsZXZldCBldCBzcPhyZ3Nt5Wwgb20gcGVyc29ubGlnIjtpOjI7czoyOiJlciI7fQ
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/127842/artikel.html?hl=YTozOntpOjA7czo5OiJQZXJzb25saWciO2k6MTtzOjY3OiJUaWxsaWRzdmFsZyBJIHN0ZWRldCBlciB2YWxna2FtcGVuIGJsZXZldCBldCBzcPhyZ3Nt5Wwgb20gcGVyc29ubGlnIjtpOjI7czoyOiJlciI7fQ
http://puls.politiko.dk/danskernes-politikerlede-er-staerkt-alarmerende/
http://puls.politiko.dk/danskernes-politikerlede-er-staerkt-alarmerende/
http://puls.politiko.dk/danskernes-politikerlede-er-staerkt-alarmerende/


107 

følgende link: http://videnskab.dk/kultur-samfund/politikerlede-nar-politikeren-ikke-

svarer-og-journalisten-ikke-lytter 

● Kofod, Jeppe (2015): DF-snak om parallelaftaler fører befolkningen bag lyset, Politiko, 

publiceret den 18.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: http://puls.politiko.dk/df-

snak-om-parallelaftaler-foerer-befolkningen-bag-lyset/ 

● Kraka (2015): Udviklingen af politisk tillid, interesse og demokratisk tilfredshed, publiceret 

den 19.05.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www.kraka.org/sites/default/files/public/udviklingen_af_politisk_tillid_interesse_og_

demokratisk_tilfredshed_.pdf 

● Kristensen, Kim (2015): ’det kan jo være, at befolkningen stemte nej til den foreslåede pakke, 

fordi de ikke kunne lide indholdet’, Information, publiceret den 05.12.15, lokaliseret den 

15.05.16 på følgende link: https://www.information.dk/indland/2015/12/kan-vaere-

befolkningen-stemte-nej-foreslaaede-pakke-fordi-lide-indholdet 

● Larsen, Johan Blem (2015): Løkke: Tillidskrise mellem befolkningen og politikere, DR, 

publiceret den 04.12.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/loekke-tillidskrise-mellem-befolkningen-og-os-

politikere 

● Lauritzen, Thomas (2015): Morten € Morten: Kan Danmark blive i Europol, hvis vi stemmer 

nej?, Politiken, publiceret den 23.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://politiken.dk/tv/ECE2928650/morten--morten-kan-danmark-blive-i-europol-hvis-vi-

stemmer-nej/ 

● Messerschmidt, Morten (2015): Med et nej den 3. december bestemmer vi selv, Politiken,  

publiceret den 05.11.15, lokaliseret den 12.04.16 på følgende link: 

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2915330/med-et-nej-3-december-bestemmer-vi-

selv/ 

● Moderniseringsstyrelsen (2015): Kodeks VII: Syv centrale pligter, Moderniseringsstyrelsen, 

København K, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link:: 

http://www.modst.dk/~/media/kodex/KODEX%20VII 

● Mortensen, Anders Heide (2015): Hvad siger det om erhvervslivets magt, at man sammen med 

111 af 175 folketingsmedlemmer end ikke kan få sin sag igennem?, Finans, publiceret den 

11.12.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://finans.dk/live/opinion/ECE8288446/Hvad-siger-det-om-erhvervslivets-magt-at-man-

sammen-med-111-af-175-folketingsmedlemmer-end-ikke-kan-f%C3%A5-sin-sag-igennem/ 

● Møller, Bjarke (2015): Folkeafstemningen handler om tillid, Tænketanken Europa, publiceret 

den 23.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://thinkeuropa.dk/vaerdier/folkeafstemningen-handler-om-tillid 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/politikerlede-nar-politikeren-ikke-svarer-og-journalisten-ikke-lytter
http://videnskab.dk/kultur-samfund/politikerlede-nar-politikeren-ikke-svarer-og-journalisten-ikke-lytter
http://videnskab.dk/kultur-samfund/politikerlede-nar-politikeren-ikke-svarer-og-journalisten-ikke-lytter
http://puls.politiko.dk/df-snak-om-parallelaftaler-foerer-befolkningen-bag-lyset/
http://puls.politiko.dk/df-snak-om-parallelaftaler-foerer-befolkningen-bag-lyset/
http://puls.politiko.dk/df-snak-om-parallelaftaler-foerer-befolkningen-bag-lyset/
http://www.kraka.org/sites/default/files/public/udviklingen_af_politisk_tillid_interesse_og_demokratisk_tilfredshed_.pdf
http://www.kraka.org/sites/default/files/public/udviklingen_af_politisk_tillid_interesse_og_demokratisk_tilfredshed_.pdf
http://www.kraka.org/sites/default/files/public/udviklingen_af_politisk_tillid_interesse_og_demokratisk_tilfredshed_.pdf
http://www.kraka.org/sites/default/files/public/udviklingen_af_politisk_tillid_interesse_og_demokratisk_tilfredshed_.pdf
https://www.information.dk/indland/2015/12/kan-vaere-befolkningen-stemte-nej-foreslaaede-pakke-fordi-lide-indholdet
https://www.information.dk/indland/2015/12/kan-vaere-befolkningen-stemte-nej-foreslaaede-pakke-fordi-lide-indholdet
https://www.information.dk/indland/2015/12/kan-vaere-befolkningen-stemte-nej-foreslaaede-pakke-fordi-lide-indholdet
https://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/loekke-tillidskrise-mellem-befolkningen-og-os-politikere
https://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/loekke-tillidskrise-mellem-befolkningen-og-os-politikere
https://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/loekke-tillidskrise-mellem-befolkningen-og-os-politikere
https://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/loekke-tillidskrise-mellem-befolkningen-og-os-politikere
http://politiken.dk/tv/ECE2928650/morten--morten-kan-danmark-blive-i-europol-hvis-vi-stemmer-nej/
http://politiken.dk/tv/ECE2928650/morten--morten-kan-danmark-blive-i-europol-hvis-vi-stemmer-nej/
http://politiken.dk/tv/ECE2928650/morten--morten-kan-danmark-blive-i-europol-hvis-vi-stemmer-nej/
http://politiken.dk/tv/ECE2928650/morten--morten-kan-danmark-blive-i-europol-hvis-vi-stemmer-nej/
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2915330/med-et-nej-3-december-bestemmer-vi-selv/
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2915330/med-et-nej-3-december-bestemmer-vi-selv/
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2915330/med-et-nej-3-december-bestemmer-vi-selv/
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2915330/med-et-nej-3-december-bestemmer-vi-selv/
http://www.modst.dk/~/media/kodex/KODEX%20VII
http://www.modst.dk/~/media/kodex/KODEX%20VII
http://www.modst.dk/~/media/kodex/KODEX%20VII
http://finans.dk/live/opinion/ECE8288446/Hvad-siger-det-om-erhvervslivets-magt-at-man-sammen-med-111-af-175-folketingsmedlemmer-end-ikke-kan-f%C3%A5-sin-sag-igennem/
http://finans.dk/live/opinion/ECE8288446/Hvad-siger-det-om-erhvervslivets-magt-at-man-sammen-med-111-af-175-folketingsmedlemmer-end-ikke-kan-f%C3%A5-sin-sag-igennem/
http://finans.dk/live/opinion/ECE8288446/Hvad-siger-det-om-erhvervslivets-magt-at-man-sammen-med-111-af-175-folketingsmedlemmer-end-ikke-kan-f%C3%A5-sin-sag-igennem/
http://finans.dk/live/opinion/ECE8288446/Hvad-siger-det-om-erhvervslivets-magt-at-man-sammen-med-111-af-175-folketingsmedlemmer-end-ikke-kan-f%C3%A5-sin-sag-igennem/
http://thinkeuropa.dk/vaerdier/folkeafstemningen-handler-om-tillid
http://thinkeuropa.dk/vaerdier/folkeafstemningen-handler-om-tillid
http://thinkeuropa.dk/vaerdier/folkeafstemningen-handler-om-tillid


108 

● Nielsen, Morten (2015): Haarder stikker til Thorning: Forstår det kan være svært at stole på 

politikere, TV 2, publiceret den 02.12.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://nyheder.tv2.dk/2015-12-02-haarder-stikker-til-thorning-forstaar-det-kan-vaere-

svaert-at-stole-paa-politikere 

● Olsgaard, Gitte & Frederiksen, Maiken Steen (2015): Mistillid til politikerne rammer ja-siden, 

DR, publiceret den 29.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/mistillid-til-politikerne-rammer-ja-siden 

● Quass, Lisbeth (2015): Politikere forlader tidspres og mudderkast på Christiansborg, Politiko, 

publiceret den 25.12.14, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www1.politiko.dk/nyheder/politikere-forlader-tidspres-og-mudderkast-paa-

christiansborg 

● Radius Kommunikation (2015): Troværdighedsanalyse 2015: Danskernes tillid til politikerne 

sætter ny bundrekord , Radius Kommunikation, publiceret den 22.11.15, lokaliseret den 

15.05.16 på følgende link: http://radiuskommunikation.dk/trovaerdighedsanalyse-2015-

danskernes-tillid-til-politikerne-saetter-ny-bundrekord/ 

● Rask Jensen, Emilie (2015): Vælgerne har lav tillid til politikerne, DR, publiceret den 30.11.15, 

lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: https://www.dr.dk/ligetil/indland/vaelgerne-har-

lav-tillid-til-politikerne 

● Rasmussen, Lars Løkke (2015a): Danmarks fremtid i Europa, Tale ved Tænketanken 

EUROPA’s årsmøde den 11.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www.stm.dk/_p_14259.html 

● Rasmussen, Lars Løkke (2015b): At stemme Ja viser tillid til folkestyret, Information, 

publiceret den 25.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

https://www.information.dk/telegram/2015/11/loekke-stemme-ja-viser-tillid-folkestyret 

● Redder, Gitte & Christensen, Allan (2015): Danskernes tillid til politikerne er forsvundet, 

Ugebrevet A4, publiceret den 22.12.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www.ugebreveta4.dk/danskernes-tillid-til-politikere-er-forsvundet_20331.aspx 

● Riisager, Merete (2015): Jeg har ikke tillid til EU, Politiko, publiceret den 05.11.15, lokaliseret 

den 15.05.16 på følgende link: http://puls.politiko.dk/jeg-har-ikke-tillid-til-eu/ 

● Rytgaard, Nikolaj (2015): V-nestor Bertel Haarder: Løftebrud og bilagssager har skabt 

mistillid, Jyllands Posten, publiceret den 02.12.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8265522/V-nestor-Bertel-

Haarder-L%C3%B8ftebrud-og-bilagssager-har-skabt-mistillid/ 

● Røndbjerg-Christensen, Heidi (2014): Ungdomspolitiker: Politikerlede skyldes løftebrud, 

Politiko, publiceret den 23.02.14, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www.politiko.dk/nyheder/ungdomspolitiker-politikerlede-skyldes-loeftebrud 

http://nyheder.tv2.dk/2015-12-02-haarder-stikker-til-thorning-forstaar-det-kan-vaere-svaert-at-stole-paa-politikere
http://nyheder.tv2.dk/2015-12-02-haarder-stikker-til-thorning-forstaar-det-kan-vaere-svaert-at-stole-paa-politikere
http://nyheder.tv2.dk/2015-12-02-haarder-stikker-til-thorning-forstaar-det-kan-vaere-svaert-at-stole-paa-politikere
http://nyheder.tv2.dk/2015-12-02-haarder-stikker-til-thorning-forstaar-det-kan-vaere-svaert-at-stole-paa-politikere
http://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/mistillid-til-politikerne-rammer-ja-siden
http://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/mistillid-til-politikerne-rammer-ja-siden
http://www.dr.dk/nyheder/politik/eu15/mistillid-til-politikerne-rammer-ja-siden
http://www1.politiko.dk/nyheder/politikere-forlader-tidspres-og-mudderkast-paa-christiansborg
http://www1.politiko.dk/nyheder/politikere-forlader-tidspres-og-mudderkast-paa-christiansborg
http://www1.politiko.dk/nyheder/politikere-forlader-tidspres-og-mudderkast-paa-christiansborg
http://www1.politiko.dk/nyheder/politikere-forlader-tidspres-og-mudderkast-paa-christiansborg
http://radiuskommunikation.dk/trovaerdighedsanalyse-2015-danskernes-tillid-til-politikerne-saetter-ny-bundrekord/
http://radiuskommunikation.dk/trovaerdighedsanalyse-2015-danskernes-tillid-til-politikerne-saetter-ny-bundrekord/
http://radiuskommunikation.dk/trovaerdighedsanalyse-2015-danskernes-tillid-til-politikerne-saetter-ny-bundrekord/
https://www.dr.dk/ligetil/indland/vaelgerne-har-lav-tillid-til-politikerne
https://www.dr.dk/ligetil/indland/vaelgerne-har-lav-tillid-til-politikerne
https://www.dr.dk/ligetil/indland/vaelgerne-har-lav-tillid-til-politikerne
http://www.stm.dk/_p_14259.html
http://www.stm.dk/_p_14259.html
http://www.stm.dk/_p_14259.html
https://www.information.dk/telegram/2015/11/loekke-stemme-ja-viser-tillid-folkestyret
https://www.information.dk/telegram/2015/11/loekke-stemme-ja-viser-tillid-folkestyret
https://www.information.dk/telegram/2015/11/loekke-stemme-ja-viser-tillid-folkestyret
http://www.ugebreveta4.dk/danskernes-tillid-til-politikere-er-forsvundet_20331.aspx
http://www.ugebreveta4.dk/danskernes-tillid-til-politikere-er-forsvundet_20331.aspx
http://www.ugebreveta4.dk/danskernes-tillid-til-politikere-er-forsvundet_20331.aspx
http://puls.politiko.dk/jeg-har-ikke-tillid-til-eu/
http://puls.politiko.dk/jeg-har-ikke-tillid-til-eu/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8265522/V-nestor-Bertel-Haarder-L%C3%B8ftebrud-og-bilagssager-har-skabt-mistillid/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8265522/V-nestor-Bertel-Haarder-L%C3%B8ftebrud-og-bilagssager-har-skabt-mistillid/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8265522/V-nestor-Bertel-Haarder-L%C3%B8ftebrud-og-bilagssager-har-skabt-mistillid/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8265522/V-nestor-Bertel-Haarder-L%C3%B8ftebrud-og-bilagssager-har-skabt-mistillid/
http://www.politiko.dk/nyheder/ungdomspolitiker-politikerlede-skyldes-loeftebrud
http://www.politiko.dk/nyheder/ungdomspolitiker-politikerlede-skyldes-loeftebrud
http://www.politiko.dk/nyheder/ungdomspolitiker-politikerlede-skyldes-loeftebrud


109 

● Sahl, Jonas (2015): Bitter krig: DF-profil tæsker Løkke med bilag, Politiken, publiceret den 

24.11.15, lokaliseret den 05.04.16 på følgende link: 

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/bitter-krig-df-profil-taesker-loekke-med-

bilag/5841934?ref=lokalavisen 

● Skipper, Pernille (2015): Jeg stemmer nej, fordi jeg er socialist”, Modkraft, publiceret den 

24.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: http://modkraft.dk/artikel/jeg-stemmer-

nej-fordi-jeg-er-socialist 

● Skærbæk, Morten (2015): Valgforsker: Manglende politikertillid er grunden til de mange EU-

tvivlere, Politiken, publiceret den 25.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2946882/valgforsker-manglende-

politikertillid-er-grunden-til-de-mange-eu-tvivlere/ 

● Skærbæk, Morten; Bæksgaard, Anders & Gjertsen, Marchen Neel (2015): V-ordfører sår tvivl 

om Løkkes EU-løfte, Politiken, publiceret den 07.10.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende 

link: http://politiken.dk/indland/politik/ECE2874242/v-ordfoerer-saar-tvivl-om-loekkes-

eu-loefte/ 

● Søndergaard, Nathalie (2015): Dansk Folkeparti: Vi har ikke tillid til ja-partierne, Notat, 

publiceret den 25.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://notat.dk/artikler/2015/dansk-folkeparti-vi-har-ikke-tillid-til-ja-partierne 

● Thiemann, Per (2015): Slukøret Løkke i Bruxelles: Danmarks Europol-medlemskab forringes, 

publiceret den 11.12.2015, lokaliseret den 17.05.16 på følgende link: 

http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2972233/slukoeret-loekke-i-

bruxelles-danmarks-europol-medlemskab-forringes/ 

● Toft, Emma (2015): Nej-partier kritiserer Europol-snak: 'Gidsel i debatten', 'beskidt trick' og 

'tæt på løgn', DR, publiceret den 21.08.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/nej-partier-kritiserer-europol-snak-gidsel-i-debatten-

beskidt-trick-og-taet-paa 

● TV2 News (2015): Partilederdebat, 28.11.2015. 

● Vangkilde, Kim; Christensen, Stefan & Larsen, Kristian B. (2015): Ekstra Bladets marathon-

chat: Her er de bedste politiker-svar, Ekstra Bladet, publiceret den 02.12.15, lokaliseret den 

23.04.16 på følgende link: http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ekstra-

bladets-maraton-chat-her-er-de-bedste-politiker-svar/5854473 

● Venstre - www.venstre.dk (2015): Inger Støjbergs tale på Venstres Landsmøde 2015 

[videofil], publiceret den 24.11.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

https://www.youtube.com/watch?v=XUsSdTh9LZk 

● Winther, Bent (2015a): Hvor længe kan politikerne leve med at ingen stoler på dem?, 

Berlingske,  publiceret den 02.12.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/bitter-krig-df-profil-taesker-loekke-med-bilag/5841934?ref=lokalavisen
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/bitter-krig-df-profil-taesker-loekke-med-bilag/5841934?ref=lokalavisen
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/bitter-krig-df-profil-taesker-loekke-med-bilag/5841934?ref=lokalavisen
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/bitter-krig-df-profil-taesker-loekke-med-bilag/5841934?ref=lokalavisen
http://modkraft.dk/artikel/jeg-stemmer-nej-fordi-jeg-er-socialist
http://modkraft.dk/artikel/jeg-stemmer-nej-fordi-jeg-er-socialist
http://modkraft.dk/artikel/jeg-stemmer-nej-fordi-jeg-er-socialist
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2946882/valgforsker-manglende-politikertillid-er-grunden-til-de-mange-eu-tvivlere/
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2946882/valgforsker-manglende-politikertillid-er-grunden-til-de-mange-eu-tvivlere/
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2946882/valgforsker-manglende-politikertillid-er-grunden-til-de-mange-eu-tvivlere/
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2946882/valgforsker-manglende-politikertillid-er-grunden-til-de-mange-eu-tvivlere/
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2874242/v-ordfoerer-saar-tvivl-om-loekkes-eu-loefte/
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2874242/v-ordfoerer-saar-tvivl-om-loekkes-eu-loefte/
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2874242/v-ordfoerer-saar-tvivl-om-loekkes-eu-loefte/
http://notat.dk/artikler/2015/dansk-folkeparti-vi-har-ikke-tillid-til-ja-partierne
http://notat.dk/artikler/2015/dansk-folkeparti-vi-har-ikke-tillid-til-ja-partierne
http://notat.dk/artikler/2015/dansk-folkeparti-vi-har-ikke-tillid-til-ja-partierne
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2972233/slukoeret-loekke-i-bruxelles-danmarks-europol-medlemskab-forringes/
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2972233/slukoeret-loekke-i-bruxelles-danmarks-europol-medlemskab-forringes/
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2972233/slukoeret-loekke-i-bruxelles-danmarks-europol-medlemskab-forringes/
http://politiken.dk/indland/politik/eu_afstemning/ECE2972233/slukoeret-loekke-i-bruxelles-danmarks-europol-medlemskab-forringes/
http://www.dr.dk/nyheder/politik/nej-partier-kritiserer-europol-snak-gidsel-i-debatten-beskidt-trick-og-taet-paa
http://www.dr.dk/nyheder/politik/nej-partier-kritiserer-europol-snak-gidsel-i-debatten-beskidt-trick-og-taet-paa
http://www.dr.dk/nyheder/politik/nej-partier-kritiserer-europol-snak-gidsel-i-debatten-beskidt-trick-og-taet-paa
http://www.dr.dk/nyheder/politik/nej-partier-kritiserer-europol-snak-gidsel-i-debatten-beskidt-trick-og-taet-paa
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ekstra-bladets-maraton-chat-her-er-de-bedste-politiker-svar/5854473
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ekstra-bladets-maraton-chat-her-er-de-bedste-politiker-svar/5854473
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/ekstra-bladets-maraton-chat-her-er-de-bedste-politiker-svar/5854473
https://www.youtube.com/watch?v=XUsSdTh9LZk
https://www.youtube.com/watch?v=XUsSdTh9LZk
https://www.youtube.com/watch?v=XUsSdTh9LZk
http://bentwinther.blogs.berlingske.dk/2015/12/02/hvor-laenge-kan-politikerne-leve-med-at-ingen-stoler-pa-dem/


110 

http://bentwinther.blogs.berlingske.dk/2015/12/02/hvor-laenge-kan-politikerne-leve-med-

at-ingen-stoler-pa-dem/ 

● Winter, Bent (2015b): Det er en enorm opgave at oparbejde en tillid til, at politik gør en 

forskel, Politiko, publiceret den 04.12.15, lokaliseret den 15.05.16 på følgende link: 

http://www.politiko.dk/nyheder/rivegilde-blandt-ja-partier 

 

 

 

 

 

http://bentwinther.blogs.berlingske.dk/2015/12/02/hvor-laenge-kan-politikerne-leve-med-at-ingen-stoler-pa-dem/
http://bentwinther.blogs.berlingske.dk/2015/12/02/hvor-laenge-kan-politikerne-leve-med-at-ingen-stoler-pa-dem/
http://www.politiko.dk/nyheder/rivegilde-blandt-ja-partier
http://www.politiko.dk/nyheder/rivegilde-blandt-ja-partier
http://www.politiko.dk/nyheder/rivegilde-blandt-ja-partier

