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FORORD 

“There is an update to your application for graduate studies at Copenhagen Business School”. Sådan lød 

overskriften på den mail, jeg lige havde fået. Jeg lå med massive tømmermænd på båden Punktum, som var 

min midlertidige residens under Northside Festival i 2014. Mailen fortalte mig, at jeg havde fået dispensation 

til at komme ind på kandidatuddannelsen Politisk Kommunikation og Ledelse. 

 

Således er jeg på en sjov måde i gang med at lave en smuk cirkelslutning, der startede på Punktum og slutter 

med et punktum på side 73 i dette speciale. Vejen til det første Punktum har været lang og snørklet og fulgt 

spor ind og ud af uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser siden 2003. Men det vigtigste skridt tog jeg 

dagen efter den dag på båden, hvor jeg opsagde et fast og velbetalt job som journalist for at skifte spor - igen. 

Jeg har ikke fortrudt den beslutning ét eneste sekund. 

 

Jeg vil gerne takke alle mine medstuderende på PKL, men især Simon Pelle, som jeg har spist uendelig 

mange leverpostejmadder med på Dalgas Have, og Mette Keinicke, som jeg har drukket kaffe, grinet, skrevet 

og delt frustrationer med, siden vi blev sat sammen første dag i introugen. Derudover skylder jeg tak til 

CBSMUN goes NMUN-holdet 2015, UW Madison og de søde mennesker jeg mødte over there, min vejleder 

Erik Mygind du Plessis for grundig og veloplagt vejledning og Amalie Kyndesen for et enormt overblik og 

en skarp korrekturpen i processens sidste uge. 

 

De største taksalver skylder jeg mine forældre og min kæreste. Far og mor for at forstå, når jeg går mine 

(om)veje. Og Rikke Tranberg Madsen for din evne til at få mig til at stoppe med at tvivle, når jeg tvivler, og 

for din tålmodighed i funktionen som både teknisk support og korrekturlæser. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The Overturned Minister examines how ministers in Denmark are overturned. In search for explanations this 

thesis examines 15 cases of ministers, which are all overturned between 1992 and 2016. The thesis uses 

Niklas Luhmann’s theory about the functionally differentiated society to observe how the political system 

cannot fixate contingency, when a minister is scandalized. The scandal opens space for power struggles 

between the power superior minister and the power inferior opposition politician. In analyzing the relation 

the form turns out to be paradoxical and undecidable. The analysis shows that the political system needs help 

from another system to de-paradox the undecidability and thereby decide whether a minister should stay or 

go. 

 

In an analysis of semantics it is analyzed how the mass media system helps the political system de-paradox 

this undecidability. By forming semantics through selection in the code information/not-information the 

mass media helps the political system decide if a scandalized minister are to leave his job. It is shown that 

the media often form a liar semantic which help undermine the minister’s credibility, and a finished semantic 

where ministers are doomed finished by leading articles or political commentators which serve as self-

fulfilling prophecies. These semantics effectively decide the undecidability and help overturn ministers. It is 

argued that there are links between these semantics and overturned ministers but it is also shown that there 

are no causality as mass media semantics can arise without resulting in overturning the minister concerned. It 

is furthermore argued that governments have honeymoon periods which create a temporal slide in the mass 

media selection process of what to mark as information. 

 

From those conclusions the thesis introduces the concept of power contingency as we see that it is not given 

when and how power is performed as political power struggles have moved from the political system to the 

mass media system where it is possible to manipulate information. This power contingency makes it 

contingent if a minister is overturned. This raises the question whether Luhmann’s power concept is 

favorable for empirical analysis. In the discussion it is suggested, with help from Michel Foucault and 

Ernesto Laclau, to overlap the political and the mass media system, so the minister is theoretically freed from 

power and thereby share equal conditions with opposition politicians and media to form the semantics of him 

as minister. 
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INDLEDNING 

Da Peter Adler Alberti i juli 1908 måtte gå af som Danmarks justitsminister, blev han den første væltede 

minister efter overgangen til folketingsparlamentarisme i 1901. Venstre-politikeren Alberti blev fældet af 

folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Højre og Det Radikale Venstre, der fra efteråret 1907 og frem 

anklagede ham for massivt underslæb i “Den Sjællandske Bondestands Sparekasse”, som han var 

bestyrelsesformand for. 

 

Justitsministeren solgte ud af sparekassens obligationer for at finansiere fejlslagne investeringer i 

sydafrikanske guldmineaktier og for at dække underskuddet i smøreksportforeningen “Danske Landmænds 

Eksportforening”, som han også var formand for (Christensen 2008a). De kritiske røster fra 

Socialdemokratiet og Højre blev større og større, og dagbladet Politiken ville heller ikke slippe taget i 

Alberti, hvilket førte til hans afgang og kostede statsminister J.C. Christensen taburetten et par måneder 

senere (Christensen 2008b). 

 

Alberti meldte sig selv til politiet, og i 1910 blev han idømt otte års fængsel for at have begået 

dokumentfalsk og underslæb for 16,9 millioner kroner, hvilket dengang svarede til en femtedel af statens 

budget (Christensen 2008a). Også indenrigsminister Sigurd Berg blev viklet ind i sagen, og i 1910 blev han 

dømt ved rigsretten. Berg og justitsminister i 1980’erne, Erik Ninn Hansen, er stadig de eneste i 

Danmarkshistorien, der er dømt skyldige ved en rigsretssag (Christensen 1995: 451). 

 

Dette speciale interesserer sig for, hvordan ministre i Danmark bliver væltet. Alberti-sagen var soleklar, idet 

han meldte sig selv og deraf væltede sig selv af sin taburet, men i dag er det ofte mere komplekse 

mekanismer, der fører til, at en minister bliver væltet. Specialet beskæftiger sig da heller ikke med Alberti-

skandalen som sådan, da den fandt sted for over 100 år siden, og i dag nok snarere er et historisk kuriosum til 

rækken af væltede ministre, der først blev en egentlig række langt inde i det 20. århundrede. Således var der 

efter Alberti og frem til slutningen af 1970’erne kun få sager om væltede ministre1. 

 

I 1978 skete der et nybrud i forståelsen af ministres brug og misbrug af magt. Her fyrede Anker Jørgensen 

undervisningsminister Ritt Bjerregaard på grund af hendes dyre besøg på Hotel Ritz i Paris. Det var Ekstra 

Bladet, der afslørede Bjerregaards frås på det offentliges regning, og sagen bliver i dag betragtet som den 

første medierede skandale i Danmark (Blach-Ørsten 2011: 11). Sådanne medierede skandaler er et udtryk 

                                                             
1 De væsentligste er de i Folketinget hidtil eneste vedtagne mistillidsvota mod regeringerne ledet af Ludvig Holstein-

Ledreborg i 1909, Knud Kristensen i 1947 og Poul Hartling i 1975 (Christensen 1995: 452). 
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for, at der er en stigende personificering af politik (Tumber og Waisbord 2004a: 1036), og siden Bjerregaard 

har sandsynligheden for at blive væltet derfor været et grundvilkår for enhver siddende minister i Danmark. 

 

Siden slutningen af 1970’erne er mediernes fokus på ministre blevet øget. Tabloidaviserne begyndte at 

interessere sig mere og mere for ministres privatliv (Allern og Pollack 2012: 15), og senere har fremkomsten 

af flere tv-kanaler, 24-timers nyheds-tv, internettet og sociale medier skubbet yderligere til den udvikling 

(Allern og Pollack 2012: 20), idet disse nye medietyper har “relentless appetite for scandal news” (Tumber 

og Waisbord 2004b: 1147). 

 

Der er sket et journalistisk skred, hvor det handler mere om at komme først end om at tjekke, om 

skandalehistorien er sand (ibid). Det skaber et større rum for medierede skandaler: “it is hard to dispute the 

argument that a new media scenario offers more opportunities for scandal news” (ibid: 1150). Ydermere har 

landets største aviser fordoblet deres produktion af nyheder mellem 1999 og 2008 (Lund mfl. 2009: 9), og i 

den danske journaliststand bliver det ofte brugt som målestok for god journalistik, om det kan vælte ministre. 

Det sker f.eks. i lærebogen “Vær God”, der bliver brugt til studerende på Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole, hvor forfatteren til bogen Lars Bjerg underviser. Han skriver: “Når de kræfter (følelser 

red.) ellers bruges konstruktivt, kan entusiasmen både slå døre ind og smitte (...) Det er den slags 

journalistik, der kan vælte ministre - og vinde Cavling-priser” (Bjerg 2005: 114). 
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PROBLEMFELT 

Ovenstående er med til at tegne et billede af, hvordan pressens fokus på ministre er øget markant siden 

1970’erne til i dag. Men kan det alene ved pressens øgede fokus på politiske magthavere forklares, hvordan 

ministre bliver væltet? 

 

Fra Alberti- og Bjerregaard-sagerne ved vi, at medier og oppositionen til regeringen spiller en rolle, når en 

skandaleramt minister bliver væltet, men hvilke fællestræk har sagerne om væltede ministre ellers? Med 

udgangspunkt i en empirisk analyse af væltede ministre i perioden 1992 til 2016, vil det blive vist og 

analyseret, hvordan politiske magtkampe er flyttet ud i massemedierne, og hvordan det politiske system løser 

problemer med skandaliserede ministre i massemediesystemet. 

 

Specialet undersøger 15 cases af væltede ministre. Disse cases vil blive analyseret ud fra følgende 

problemformulering: 

 

Hvordan bliver magten i det politiske system uafgørbar, når en dansk minister bliver skandaleramt, hvordan 

hjælper massemediesystemet med at afgøre uafgørbarheden og vælte ministeren, og hvad betyder det for 

magtstrukturen mellem de to systemer? 

 

Før jeg vender mig mod specialets analysestrategiske position vil jeg give lidt mere kontekst for 

problemformuleringens tilblivelse. Derfor tager følgende afsnit udgangspunkt i to overordnede præmisser. 

Først vil jeg præsentere forholdet mellem skandale og minister, dernæst vil jeg introducere massemedierne 

som politisk institution. Jeg slutter dette kapitel med et overblik over specialets opbygning. 

 

Forholdet skandale og minister 

Hvordan definerer jeg en væltet minister, og hvordan er de 15 cases udvalgt? Det er vigtigt at slå fast, at det 

at være væltet er ikke det samme som at være blevet fyret. Det er sket mange flere gange end 15 gange i 

Danmarkshistorien, f.eks. da Thorvald Stauning på kreativ vis fyrede den populære justitsminister C. Th. 

Zahle i 1935, efter Stauning selv havde lækket til pressen, at Zahle havde tænkt sig at gå af, når han fyldte 70 

år. Stauning kunne jo ikke have en minister siddende, der allerede havde besluttet sig for at træde tilbage. En 

væltet minister er altså ikke nødvendigvis det samme som en fyret minister. For ofte er en fyring slet ikke 

nødvendig, idet væltede ministre ofte selv kan se, at der ikke længere er tilstrækkelig opbakning til dem, 

hvorfor de selv vælger at sige op fremfor at gå i folketingssalen og få et mistillidsvotum imod sig2. 

                                                             
2 Det er i nyere tid sket med f.eks. Morten Bødskov og Carl Holst i henholdsvis 2013 og 2015. Der er aldrig blevet 

vedtaget et mistillidsvotum mod en fagminister (Christensen 1995: 452). 
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En væltet minister vil altid i nogen grad være knyttet til begrebet skandale, der ”henviser til handlinger og 

begivenheder, der indebærer særlige former for overtrædelser, som andre bliver bekendt med, og som er 

tilstrækkeligt alvorlige til at fremkalde en offentlig reaktion” (Thompson 2000: 25). Det betyder, at der både 

er tale om overtrædelser af normer, at der er et element af hemmeligholdelse eller fortielse, at der er nogen, 

der føler sig krænket af overtrædelsen, at nogen udtrykker den offentligt, og at afsløringerne af handlingerne 

kan skade omdømmet for de ansvarlige (ibid: 25-26). Skandaler er således også en måde at føre politik med 

alternative midler, idet de tilbyder “opportunities for shaming political rivals, opposing appointments, 

mustering support against specific policies (Tumber og Waisbord 2004a: 1037). 

 

Ovennævnte ingredienser var til stede i den seneste sag med en minister, der blev væltet. Miljø- og 

landbrugsminister Eva Kjer Hansen blev væltet, da hun præsenterede en landbrugspakke, hvis 

kommissorium indeholdt passager, der var afskrevet direkte fra lobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrugs 

høringssvar. Samtidig påstod hun, at pakken ville gavne både miljø og landbrug, men det viste sig, at den 

påstand hvilede på regnestykker, der i sammenhængen var helt ubrugelige (Nørgaard mfl. 2016). 

Overtrædelse af normer, hemmeligholdelse, misbilligelse, offentlig ytring af misbilligelse og skade af 

omdømme for den ansvarlige er altså, i Kjer Hansens sag, ingredienser i hendes farvel, mens hendes politiske 

modstandere brugte skandalen til at kaste skam på en politisk rival (Berlingske Tidende 2016). 

Jeg har i specialet lagt mig tæt op ad John B. Thompsons definition af skandalen, når jeg har udvalgt de 

væltede ministre, jeg bruger i analysen. Definitionen af en væltet minister vil blive behandlet i 

empiriafsnittet. 

 

Massemedierne som politisk institution 

Vi ved fra gennemgangen i indledningen, at massemedierne har øget deres fokus på politiske magthavere 

siden 1970’erne, og at massemedierne dermed har fået en ny rolle i politik. Vi ved, at skandalen er en 

væsentlig årsag til, at risikoen for at blive væltet minister er et grundvilkår for enhver minister. Og vi ved, at 

antallet af skandalesager med regeringspolitikere (og dermed ministre) er stigende. Således er antallet af 

politiske skandalesager i Danmark steget fra 24 i 1980’erne til 54 i 00’erne (Allern og Pollack 2012: 35), 

mens 70 procent af alle skandalesager er knyttet til politikere, der sidder i en regering (ibid: 43). 

 

Det øgede antal af skandaler og massemediernes nye rolle i politik kan forklares med, at medierne ikke 

længere er bundet til partiinteresser, og at politik ikke længere er klassebaseret, hvorfor der er færre såkaldt 

sikre stemmer (ibid: 34). Det gør medierne til den store skueplads for politikere og politiske partier. 

Udviklingen betyder, at politikere er mere afhængige af medier, og det gør samtidig politikerne sårbare, fordi 

medierne lever af historier med og om politikere, hvorfor skandalesager er blevet big business for især 
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tabloidaviserne (Tumber 2004: 1123). På den anden side bliver det øgede antal af politiske skandaler 

forklaret med selve udbredelsen af nye medier, der har ændret måden og omfanget, hvorpå politikere bliver 

afsløret og studeret i offentligheden (Thompson 2000: 64, 116-117). 

 

Det nye mediebillede og løsrivelsen fra de politiske partier, betyder ikke, at medierne slet ikke agerer med 

det politiske kompas. “Leading news organizations in Scandinavia are still known to have a political profile 

linking them to one of the political alliances and blocks concerning the government alternatives (...) their 

frames of the political struggle, and their intervention in political processes, are influenced by their roots in 

the news organizations’ own political history and tradition” (Allern og Blach-Ørsten 2011: 102). Det 

afgørende er, at denne politiske framing snarere sker på et overordnet organisatorisk niveau og ikke på den 

individuelle journalists (Esmark og Blach-Ørsten 2011: 3). Medierne agerer altså fortsat politisk, men på en 

anden måde end tidligere. De betragter stadig sig selv som fjerde statsmagt og vagthund overfor 

magthaverne, men samtidig er journalistikken mere knyttet til økonomiske institutioner og markedskræfter 

end tidligere, og det påstås, at det kan have øget mediernes indflydelse på politiske institutioners agendaer 

(Allern og Blach-Ørsten 2011: 102). 

 

Medierne har dermed påtaget sig en rolle som politisk institution og har ofte et ønske om at intervenere i 

politiske processer. De har altid et ekspertvælde stående klar til at analysere nyheder, og er en skandaliseret 

politiker først dømt ude, kan denne dom fungere som selvopfyldende profeti (Allern og Pollack 2012: 21). 

På den baggrund kan der stilles spørgsmålstegn ved, om mediernes selvforståelse som fjerde statsmagt er 

rigtig. Manuel Castells mener, at politik snarere er flyttet ud i massemedierne “media politics is an 

increasingly expensive operation, made even more expensive by the whole paraphernalia of informational 

politics: polling, advertising, marketing, analyzing, image-making, and information processing” (Castells 

1997: 367). Og med udgangspunkt i netop Castells insisterer Howard Tumber på, at medierne er blevet en 

politisk institution, hvor magtkampe foregår (Tumber 2004: 1123). 

 

Specialets opbygning 

Vi er godt i gang med det første af specialets syv kapitler. Kapitel 1 indeholder, som vi har set, indledning og 

problemfelt. Resten af specialet er opbygget sådan her: 

 

I kapitel 2 vil jeg præsentere specialets analysestrategi, hvor det vil blive uddybet, hvordan analysen betjener 

sig af en epistemologisk orienteret videnskabsteori. Dernæst vil jeg præsentere den benyttede metode til 

udvælgelse af empiri. Slutteligt vil kapitlet præsentere de teorier i hvilke, specialet er forankret.  
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I kapitel 3 vil jeg foretage en formanalyse af den binære kode i det politiske funktionssystem 

magtoverlegen/magtunderlegen. Analysen vil vise, hvordan empirien gør koden paradoksal og uafgørbar, og 

at det politiske system ikke kan afgøre skellet mellem magtoverlegen og magtunderlegen. 

 

Kapitel 4 vil indeholde en semantikanalyse, der afparadokserer formanalysens paradoks. Semantikanalysen 

vil pege på, hvordan massemediernes funktionssystem løser det politiske funktionssystems problem med at 

afgøre det uafgørbare forhold mellem magtoverlegen og magtunderlegen. 

 

I kapitel 5 vil jeg diskutere Luhmanns magtbegreb og problematisere brugen af det i empiriske analyser, idet 

den magt, der dukker op har vist sig mere at være flydende end dannet af koden 

magtoverlegen/magtunderlegen. 

 

I kapitel 6 vil jeg konkludere på resultaterne af specialets analyser. 

 

Kapitel 7 er en perspektivering, der sætter mennesket i centrum for derved at udfordre Luhmanns teori om, at 

det kun er kommunikation, der kan kommunikere. Her vil demokrati i Danmark blive diskuteret ud fra Hal 

Kochs diskussioner om demokrati forstået som output af forudgående debat og dialog. 
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ANALYSESTRATEGI 

Før jeg forklarer teorierne og deres analysestrategiske værktøjer nærmere, vil jeg give en introduktion til 

begrebet analysestrategi for på den måde at definere opgavens analyseposition. Analysestrategi er ikke 

metode, men en strategi for, hvordan man vil konstruere andre aktørers iagttagelser som objekt for egne 

iagttagelser med henblik på at beskrive fra hvilket iagttagelsespunkt, de beskriver (Andersen 1999: 14). 

Dette speciale betjener sig derfor af et iagttagelsesprogram, der befinder sig på anden orden. Det vil sige, at 

det iagttager iagttagelser som iagttagelser. Det blik betyder, at specialet analysestrategisk ikke beskæftiger 

sig med væren, men med tilblivelse. Der er derfor ikke nogen genstand, der er forudsat, og specialet arbejder 

derfor med en tom ontologi - en epistemologisk orienteret videnskabsteori, der deontologiserer sin genstand 

og stiller hvordan-spørgsmål snarere end hvad-spørgsmål (ibid: 13-14). Det betyder, at jeg i analysen vil 

iagttage kommunikation omkring de væltede ministre som genstande for derigennem at kunne fastslå, 

hvordan kommunikation skaber den væltede minister. 

 

Det betyder også, at jeg i det følgende vil flytte det teoretiske fokus fra Thompsons teori om skandaler, idet 

den udelukkende vil blive brugt til udvælgelsen af specialets cases, og fra Tumber, Castells, Allern, Pollack, 

Esmark og Blach-Ørstens teoretiske bidrag, der ikke har betydning for specialets overordnede blik. For jeg 

interesserer mig ikke som sådan for skandaler, væltede ministre og medier som politisk institution som 

genstand. Eller sagt på en anden måde; jeg interesserer mig ikke for, hvad der sker, når ministre bliver 

væltet, men nærmere for hvordan det sker. Jeg interesserer mig for, hvordan det bliver tilvejebragt, at en 

minister som Eva Kjer Hansen bliver væltet. Der vil således være et skarpt skel mellem udvælgelsen af 

casene og analysen for derved at kunne iagttage, hvordan en minister dukker op som så kompromitteret, at 

hun bliver væltet. Jeg vil derfor ikke iagttage den væltede minister som genstand, men iagttage andres 

iagttagelser og gøre dem til genstand for, hvilken semantik, der træder frem, og hvordan 

massemediesystemet hjælper det politiske system med at træffe bindende beslutninger. 

 

Dermed støtter jeg mig til sociologen Niklas Luhmanns begrebsunivers ved at foretage en formanalyse af 

formen magtoverlegen/magtunderlegen i det politiske funktionssystem, hvor ministeren bliver iagttaget som 

magtoverlegen, og hvor oppositionspolitikeren iagttager sig selv som magtunderlegen. Det vil blive vist, 

hvordan denne kode bliver genindført i sig selv. At når vi taler om de ministercases, der bliver præsenteret i 

empiriafsnittet herunder, bliver den magtoverlegne samtidig magtunderlegen og omvendt. Der opstår en 

paradoksal, uafgørbar magtstruktur i det politiske system. 

 

Når det politiske funktionssystem ikke kan bruge dets egen kode til at reducere kompleksitet og træffe 

beslutninger, kan det søge hjælp hos andre systemer. Det kan f.eks. være videnskabens kode sandt/falsk, 

rettens kode ret/uret, eller det kan være massemediernes kode information/ikke-information, hvor udtalelser 
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kan kalde kalde på nye udtalelser, der kalder på nye udtalelser, forskubbede magtforhold og nye beslutninger 

(Luhmann 2002a: 88). Massemedierne kan dermed gå ind og afgøre for det politiske system, hvem der er 

magtoverlegen, og hvem der er magtunderlegen. 

 

Jeg vil altså belyse det paradoks, der er i magtkommunikationen på området for væltede ministre. Det 

paradoks vil jeg udfolde i en semantikanalyse, der beskæftiger sig med kommunikation produceret i det 

massemedielle system. Semantikanalysen skal pege på, hvordan massemediesystemet former semantikker 

for at afparadoksere det paradoks, der er opstået i det politiske system. Empirien er hentet fra 

massemedierne, og jeg udøver derfor iagttagelse af anden orden i semantikanalysen ud fra 

iagttagelsespunktet kommunikation produceret af massemedierne gennem koden information/ikke-

information (ibid: 28). Det betyder, at det massemediesystemet markerer som information er gjort til 

genstand for analysen, hvorfor jeg ikke kan se alt det, systemet kommunikerer som ikke-information. Det er 

så at sige systemets blinde plet, der defineres som den del af ethvert systems binære kode, som systemet ikke 

kan iagttage (Kneer og Nassehi 1997: 142). Det betyder også, at jeg ikke kan se alle de øvrige forklaringer, 

der kunne være på, hvordan og hvorfor en minister bliver væltet. Det vil altså sige, at de forklaringer der ikke 

kan gives ved at svare på spørgsmålet i problemformuleringen er udenfor specialets blik og er så at sige dets 

blinde plet. 

 

Semantikanalysen vil føre over i en diskussion af Luhmanns magtbegreb og videre over i specialets 

konklusion. Til sidst en perspektivering, der vil forholde analysernes resultater til danske Hal Kochs (1945) 

demokratiteori, der forstår den demokratiske beslutning som output af forudgående debat og dialog. 

 

Metode 

Ved at have lagt en analysestrategi hvor jeg har bekendt mig til en analyseposition på anden orden, bekender 

jeg mig samtidig til en epistemologisk orienteret videnskabsteori (Andersen 1999: 13). Det burde derfor ikke 

være nødvendigt at skrive dette afsnit om metode, fordi epistemologien ikke beskæftiger sig med 

metoderegler med hvilke, jeg kan iagttage et objekt, men netop med analysestrategi og iagttagelser af 

iagttagelser som iagttagelser (ibid: 13-15). Når jeg alligevel gør det, er det, fordi jeg finder det nødvendigt at 

uddybe de overvejelser, der ligger bag udvælgelsen af den empiri, som dette speciales analyse tager 

udgangspunkt i. Det vil jeg således gøre i de følgende to afsnit. 

 

Empiriudvælgelse 

Som nævnt i indledningen har jeg udvalgt 15 cases af væltede ministre i perioden 1992 til 2016. Metoden til 

udvælgelsen er inspireret af Michel Foucault, der mener, at det er nødvendigt “to read everything to know all 
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the institutions and all the practices” (Foucault 1998: 262), idet han mener, at man ikke blot må adoptere 

eksisterende forståelser af det, man undersøger. Foucault bekender sig altså, ligesom Luhmann, til en 

epistemologisk videnskabsteori, hvor genstanden ikke er forudsat. 

 

Jeg har forsøgt at følge Foucaults formaning om at “læse alt” så langt, som det har været muligt. Jeg har 

gennemgået arkivet af ministre siden indførelsen af folketingsparlamentarismen i 1901 for at finde ministre, 

der er blevet væltet. Jeg fandt derigennem ud af, at det først fra 1970’erne og frem bliver et grundvilkår, at 

ministre bliver væltet. Ved også at læse Jens Peter Christensen (1995; 1996) og Mark Blach-Ørsten (2011) 

stod det klart, at skandale og medier er grundingredienser, når ministre bliver væltet. Ritt Bjerregaards sag 

om det dyre ophold på Hotel Ritz bliver betragtet som den første medierede skandale i Danmark, og det er 

derfor et naturligt nulpunkt for væltede ministre i nyere tid. 

 

Derudfra fik jeg en bruttoliste på 25 ministre, som jeg undersøgte nærmere ved at læse, hvordan 

massemedierne beskrev sagerne. Ved at følge Foucault dykkede jeg ned i “det generelle arkiv for perioden” 

(Foucault 1998: 263), og fandt at 10 af disse ministre måtte sorteres fra af forskellige årsager. Enten af 

praktiske årsager3, eller også passede de alligevel ikke helt til definitionen på en væltet minister. Således er 

jeg nået frem til at have 15 væltede ministre og et arkiv på 440 artikler, der udgør specialets empiri. Jeg har i 

den beskrevne proces læst mange flere artikler, selv om jeg alligevel her kommer til kort overfor Foucault, 

fordi jeg ikke har læst alt. Det har ikke været praktisk muligt, og i arbejdet med empirien har det vist sig 

heller ikke at være tvingende nødvendigt, idet simultanlæsningen af skandalelitteraturen (Blach-Ørsten 2011; 

Allern og Pollack 2012; Thompson 2002) gjorde mig bevidst om, hvordan jeg skulle definere den væltede 

minister og dermed udelukke de cases, jeg ikke kunne bruge. Den definition vil jeg nu beskrive nærmere. 

 

En væltet minister bærer per definition de fem elementer af skandale, som John B. Thompson (2002) 

fremhæver. De fem elementer er: 

 

...at der er er tale om overtrædelser af nogle normer. 

...at der er et element af hemmeligholdelse eller fortielse. 

...at der er nogen, der føler sig krænket af overtrædelsen. 

...at nogen udtrykker den offentligt. 

...at afsløringerne af handlingerne kan skade omdømmet for de ansvarlige (ibid: 24). 

 

Derudover kan en væltet minister være en fyret minister, men han er det ikke nødvendigvis. Den væltede 

                                                             
3 Se afsnittet Empiriafgrænsning, der starter på side 15. 
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minister kan også være gået selv, fordi han har følt sig presset til det af sagens omfang, et truende 

mistillidsvotum, pressehetz, manglende opbakning fra den øvrige del af regeringen eller noget helt femte. 

Den væltede minister har altså i nogen grad selv herredømme over, om han vil være væltet, eller om han ikke 

vil. 

 

Derfor kan vi også nå frem til en definition af begrebet væltet minister, der lyder som følger: 

 

“En væltet minister er en minister, der er involveret i en (eller flere) skandale(r), der er så 

kompromitterende, at Folketinget, regeringslederen eller ministeren selv tilvejebringer, at ministeren ikke 

længere skal være minister”. 

 

Nedenfor vil jeg præsentere en liste over de 15 væltede ministre, der passer til definitionen. Som det fremgår 

af oversigten er der udfor hver væltet minister skrevet et antal artikler. De er allesammen fundet i Infomedia i 

de seks store aviser Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske Tidende, B.T. og Information. 

Valget af de seks store aviser kan begrundes i Luhmanns tanke om, at alt hvad vi ved om vores samfund, ved 

vi fra massemedierne (Luhmann 2002a: 9). Mere om afgrænsning i et særskilt afsnit. 

 

Antallet af artikler er ikke anført for at sammenligne, hvor store de enkelte sager er i forhold til hinanden, 

idet der ved hver søgning knytter sig forskellige søgeord til, så de på ingen måde er sammenlignelige. 

Antallet er påført for at give et indtryk af størrelsen af den empiri, specialet bygger på: 

 

1992: Skatteminister Anders Fogh Rasmussen - 22 artikler 

1993: Statsminister Poul Schlüter - 53 artikler 

1993: Justitsminister Pia Gjellerup - 9 artikler 

1994: Socialminister Bente Juncker 14 artikler 

1994: Skatteminister Ole Stavad - 19 artikler 

2004: Forsvarsminister Svend Aage Jensby - 30 artikler 

2005: Familie- og forbrugerminister Henriette Kjær - 17 artikler 

2006: Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed - 38 artikler 

2010: Forsvarsminister Søren Gade - 32 artikler 

2011: Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech - 55 artikler 

2012: Kulturminister Uffe Elbæk - 38 artikler 

2013: Udviklingsminister Christian Friis Bach - 16 artikler 

2013: Justitsminister Morten Bødskov - 43 artikler 

2015: Forsvarsminister Carl Holst - 25 artikler 
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2016: Miljø- og landbrugsminister Eva Kjer Hansen - 29 artikler 

 

Ud over at det empiriske materiale er enormt, er der andre ting, der falder umiddelbart i øjnene på denne 

liste. Det vigtigste er, at antallet af væltede ministre er rimelig konstant. Se denne opgørelse: 

 

Schlüter-regeringen (1990-1993)4: Fogh, Schlüter 

Nyrup-regeringen (1993-2001): Gjellerup, Juncker, Stavad 

Fogh Rasmussen-regeringen (2001-2009): Jensby, Kjær, Barfoed 

Løkke Rasmussen-regeringen (2009-2011): Gade, Hornbech 

Thorning-regeringen (2011-2014): Elbæk, Friis Bach, Bødskov 

Løkke Rasmussen-regeringen (2015-?): Holst, Kjer Hansen 

 

Der bliver væltet i gennemsnit lidt over to ministre per valgperiode af fire år. Nogle har lidt flere, og andre 

har færre, men den vigtigste lære af ovenstående liste er, at alle statsministre oplever, at ministre bliver 

væltet i løbet af deres regeringstid. 

 

Derudover er det værd at bemærke, at der er tre forsvarsministre på listen, og det kunne betyde, at det 

ministerium i højere grad end andre er øretævernes holdeplads, men det kan også hænge sammen med, at der 

er en højere grad af tavshedspligt forbundet med sager i Forsvarsministeriet end i andre ministerier. Netop 

den tavshedspligt fældede, på forskellige måder, både Svend Aage Jensby og Søren Gade. Derimod blev Carl 

Holst vippet ud af helt andre grunde. I alt har 10 ministerier haft væltede ministre, og det er ikke blevet 

undersøgt nærmere om enkelte ministerier har større forudsætninger end andre for at fostre ministre, der 

bliver væltet. Disse indledende iagttagelser vil ikke blive forfulgt nærmere. De er blot taget med for at vise, 

at det er et grundvilkår for ministre i dag, at de kan væltes. 

 

Empiriafgrænsning 

Med henvisning til ovenstående er specialet afgrænset empirisk af definitionen på en væltet minister. Således 

er alle ministre, der ikke er blevet væltet valgt fra. Derudover er der en række andre afgrænsninger, der gør 

sig gældende. Heraf er afgrænsningen i tid den væsentligste. Af praktiske grunde starter analysen af væltede 

ministre ved Schlüters fjerde regering, der sad fra 1990 til 1993, og reelt ved Anders Fogh Rasmussens 

afgang som minister i 1992 efterfulgt af Poul Schlüters endeligt ovenpå offentliggørelsen af tamilrapporten 

året efter. Da empirien er hentet fra Infomedia, hvor der først registreres fra 1990 er alle væltede ministre før 

                                                             
4 Poul Schlüter var statsminister fra 1982 til 1993, men kun hans fjerde og sidste regering, der sad fra 1990 til 1993, er 

en del af undersøgelsen, hvorfor det er denne periode, der står i parentesen. 
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dette tidspunkt valgt fra5, idet der ikke ville kunne skabes et ordentligt billede af, hvordan massemedierne har 

behandlet sagerne. Således kunne analysen være startet, hvor dette speciales indledning starter, ved Peter 

Adler Alberti i 1908. Det er fravalgt af førnævnte praktiske grund, men også fordi Alberti-sagen ikke blev 

udtryk for en tendens. Således findes der meget få nævneværdige sager om væltede ministre mellem Alberti 

og Bjerregaard6. Det meget ekstreme Alberti-tilfælde er derfor et relativt ulogisk nedslagspunkt. 

 

Analysen kunne også være startet ved Ritt Bjerregaards afgang i 1978. At starte hos Bjerregaard ville give 

mening på grund af sagens beskaffenhed og dens særstatus som den første medierede skandale i Danmark 

(Blach-Ørsten 2011: 11). Omvendt er massemedierne på det tidspunkt endnu ikke brudt helt igennem, idet 

der fortsat kun er én tv-kanal, intet internet og de store aviser først i 1990’erne i højere grad begynder at 

masseproducere. Denne indgang er desuden fravalgt på grund af begrænsningen i Infomedias arkiv. 

 

Det er dog ikke kun afgrænsning i tid, der er nødvendig. Omkring hver enkelt er de 15 cases, er det 

nødvendigt at lave en afgrænsning for, hvad der kan medregnes, så empirien ikke vokser sig uoverskuelig 

stor. Derfor har jeg valgt, at jeg udelukkende inkluderer artikler fra de seks største aviser; Ekstra Bladet, 

Politiken, Jyllands-Posten, B.T., Information og Berlingske Tidende, og at disse artikler skal være udgivet i 

de sidste to uger frem til den pågældende ministers afgang. Denne afgrænsning er nødvendig for ikke bare at 

afgrænse materialet, men også for at sikre en vis kvalitet i det indsamlede materiale, så empirien ikke 

indeholder gentagelser af artikler fra nyhedsbureauer og lignende. Disse principper vil der i enkelte tilfælde 

blive afveget fra. Hvor det er tilfældet, vil det blive deklareret. Det vil også blive gjort klart, hvilke søgeord 

puljen af empiri er blevet til udfra. Selve udvælgelsen af søgeord i Infomedia-arkivet er nemlig også en 

væsentlig afgrænsning i sig selv, idet markeringen af søgeord har bidraget til at afgrænse empirien. For hver 

enkelt af de 15 cases gælder det, at det generelle arkiv er læst igennem for at få et overblik over casen, og 

derefter er de væsentligste nøgleord så udvalgt som søgeord. 

 

Teori 

Empirien vil blive analyseret fra en analyseposition på anden orden, hvor jeg vil iagttage iagttagelser som 

iagttagelser. Jeg vil i de følgende afsnit præsentere specialets teoretiske forankring i Luhmanns teori. Jeg vil 

derfor give en introduktion til hans systemteori og teorien om det funktionelt differentierede samfund. 

Herefter vil jeg præsentere det politiske funktionssystem gennem Luhmanns magtforståelse. Det fører over i 

                                                             
5 Det drejer sig om justitsminister Erik Ninn Hansens afgang i 1989 som følge af tamilsagen, trafikminister Arne 

Melchiors sag om rod med rejsepenge og private middage på det offentliges regning, trafikminister Jens Risgaard 

Knudsen, der i 1981 blev væltet som følge af post- og telegrafskandalen (Christensen 1995: 452-458) og Ritt 

Bjerregaard-sagen 
6 Se indledningen og fodnote 1 på side 5. 
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en præsentation af formanalysen. Siden vil det massemedielle funktionssystem blive præsenteret som 

grundlag for et oprids af, hvordan semantikanalysen opererer. 

 

Luhmanns systemteori 

Luhmann rykkede sig med sit hovedværk “Sociale Systemer” (2000a)7 endegyldigt mod at betragte sociale 

systemer som autopoietiske kommunikationssystemer (Luhmann 2000a: 72-74), i hvilke hans systemteori er 

forankret. Systemteorien benytter sig grundlæggende af lededifferencen system/omverden til at definere, 

hvad disse autopoietiske kommunikationssystemer består af, og hvilken omverden der konstituerer systemet 

(ibid: 44-45). Til Luhmanns systemteori hører derfor også teorien om det funktionelt differentierede 

samfund, hvortil Luhmann havde som mission at skrive et værk om hvert eneste uddifferentieret 

funktionssystem. 

 

Luhmanns teoriunivers rummer ikke som sådan nogle faste strukturer og modeller for analyse. Disse 

modeller er i høj grad udviklet ud fra Luhmanns meget omfattende forfatterskab, i hvilket han på den ene 

side diskuterer en analysemodel, han kalder funktionel analyse, mens han samtidig bevidst prøver at undgå 

en strukturbestemmelse ved ikke at præsentere en decideret formel for sine analyser (Luhmann 2000a: 91-

97). Den funktionelle analyse bliver så alligevel løbende udviklet af Luhmann selv - både lang tid før og 

efter udgivelsen af “Sociale Systemer” (2000a) - og af andre. F.eks. af Niels Åkerstrøm Andersen (1999) og 

Anders Esmark (2005), der forsøger at formalisere Luhmanns systemteoretiske analysestrategier. Disse 

bidrag vil blive brugt i det følgende, når Luhmanns teorier og analysestrategier bliver udfoldet. 

 

Grundlæggende for Luhmanns systemteori er imidlertid, at den opererer på anden orden. Det vil sige, at 

iagttagelsen retter sig mod en anden iagttagelse. Altså en iagttagelse af iagttagelsen, der sker indenfor 

rammen af en forskel. Den forskel, der bliver draget i kommunikationen er dermed genstanden for 

analytikerens iagttagelse, der spørger til, hvad iagttagelsen på første orden markerer, og hvad dens blinde 

plet er. Altså hvad den ikke kan se (Andersen 1999: 111). 

 

Luhmanns teori om det funktionelt differentierede samfund 

Luhmann omtaler et paradigmeskifte i systemteorien (Luhmann 2000a: 36), der går ud på, at samfundet over 

tid er blevet funktionelt differentieret, og at samfundet derfor er et system, der er differentieret i subsystemer 

efter funktion. Ingen systemer er overordnet andre, og der er derfor heller ikke hierarki mellem disse 

systemer (Luhmann 2000a: 44-47; Luhmann 1995: 117). 

                                                             
7 Den originale udgave “Soziale Systeme - Grundriss einer allgemeinen Theorie” er skrevet i 1984. 
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Funktionssystemerne refererer kun til sig selv og defineres af koden system/omverden. Det betyder, at 

systemet defineres ved sig selv, og hvad det ikke er. Luhmann bruger begrebet autopoiesis til at 

begrebsliggøre, hvordan systemer fremstiller sig selv gennem kommunikation (Luhmann 2000a: 44-47). 

Differentieringen og den autopoietiske proces skaber samtidig en øget systemintern kompleksitet (ibid: 235) 

og dermed også et behov for fiksering af kontingens gennem ny kommunikation. Fiksering af kontingens er 

en simpel øvelse for kommunikationen, idet kontingens betyder, at noget er, som det er, men det kunne også 

være anderledes (Luhmann 2000a: 146). Dermed reducerer kommunikation kompleksitet ved at fiksere 

kontingens, så dette noget ikke længere kan være anderledes. 

 

Der findes mange uddifferentierede funktionssystemer. Der er f.eks. politik, massemedier, pædagogik, 

økonomi, ret og videnskab. Disse trækker på saglig vis grænser til andre funktionssystemer ved hjælp af 

kommunikation. På den måde kan de enkelte systemer reducere kompleksitet i forhold til deres omverden 

(ibid: 234-235). At funktionssystemerne er sagligt lukkede, vil sige, at de varetager hver deres vidensområde, 

og at det ikke er muligt for et system at kommunikere om noget, som ligger udenfor det specifikke 

vidensområde. Det kommer for eksempel til udtryk ved, at det udelukkende er det politiske system, der 

endeligt kan træffe afgørelser om samfundsændringer (lave love), og ved at det retslige system kun kan 

operere mellem ret og uret (håndhæve love) (ibid: 203). 

 

Det betyder også, at de enkelte funktionssystemer har brug for et værktøj til at reducere kompleksitet og 

fiksere den kontingens, kompleksiteten skaber (ibid: 224-228). Det værktøj er et symbolsk generaliseret 

medie. For funktionssystemerne gælder det, at de er tilknyttet et bestemt medie, som gør, at de iagttager 

verden forskelligt alt afhængigt af det specifikke funktionssystem (Andersen 2002: 29; Kneeer og Nassehi 

1997: 137). Eksempelvis er mediet i det politiske system magt (Luhmann 1979: 109-118). Mediet etablerer 

en binær kodning, der i det politiske system opererer på enheden af forskellen mellem magtoverlegen og 

magtunderlegen. Funktionssystemerne er socialt åbne i den forstand, at alle kan kommunikere indenfor det 

specifikke system, så længe kommunikationen holder sig til mediet for funktionssystemet (Andersen 2002: 

28; Kneeer og Nassehi 1997: 136-137). 

 

Luhmanns magtforståelse 

Luhmann understreger selv, at det er svært at definere, hvad magt er. Han siger: “It is so difficult to 

encapsulate (...) in a definition which states categorically what power is and is not” (Luhmann 1979: 115). 

Han gør alligevel forsøget og forklarer, at magt er et symbolsk generaliseret medie i det politiske 

funktionssystem , der iagttager kommunikation gennem den binære kode magtoverlegen/magtunderlegen 

(ibid: 108-118). Magt er desuden blottet for tvang og forudsætter derfor frihed, men ikke en total frihed, for 
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så ophører kommunikationen (ibid: 121-122). 

 

Indbygget i den magtforståelse ligger samtidig, at der er en negativ sanktion, der lurer i magtrelationen 

mellem alter og ego (ibid). Teoretisk er den negative sanktion imidlertid symbolsk. Således at den 

magtoverlegne har muligheden for at udøve en negativ sanktion over den magtunderlegne, men at hverken 

den ene eller den anden ønsker at bruge sanktionen, og at magtforholdet i det tilfælde vil ophøre, fordi det 

dermed er bygget på tvang (ibid). Denne pointe er uddybet hos Betina Wolfgang Rennison, der indfører en 

ny distinktion af magtens form - enheden af forskellen fikseret alternativ/undgåelsesalternativ (Rennison 

2005: 26). Det fikserede alternativ er de forventninger, der er stillet i magtrelationen, og 

undgåelsesalternativet er sanktionen. Begge prøver at undgå sanktionen, da den der sanktionerer forvandler 

magten til tvang, mens den sanktionerede ikke ønsker at blive udsat for den tvang. 

 

Luhmann forudsætter desuden, at en magtudøvelse er en subjektivering fra alter til ego, og at frihed er en 

forudsætning for, at en magtkommunikation kan fortsætte. Dermed påstår Luhmann ikke, at alter kan få ego 

til at gøre noget, han ellers ikke ville have gjort. Således er magt åben for, at ego kan handle på flere 

forskellige måder, og at magt dermed også øges jo mere fri ego er til at vælge mellem forskellige alternativer 

(Luhmann 1979: 112). Den frihed findes hos både alter og ego, og det betyder, at der er en såkaldt 

dobbeltkontingent relation, der kan reguleres via magtforholdet mellem de to (Renison 2005: 5). Altså at de 

begge kan vælge frit og derfor ikke kan kommunikere med hinanden. Det er det, det symbolsk generaliserede 

medie, magt, skal styre. Magt er derfor en reducering af kompleksitet gennem regulering af to kontingente 

handlinger (Luhmann 1979: 119). 

 

Hvad er formanalyse? 

En formanalyse er en analyse af formen i en kommunikation. Det lyder simpelt, men er det langtfra. For 

formanalysen får øje på, hvordan en given kommunikativ forskel er paradoksalt funderet. Luhmanns 

formanalyse er derfor en højkompleks øvelse, som Andersen (1999) beskriver som “analysen af 

kommunikationsbetingelserne givet en bestemt forskel, og formanalysens ledeforskel er: den markerede 

side/den umarkerede side” (Andersen 1999: 130). Formanalysen er altså en analyse, der undersøger, hvordan 

formen i en given kommunikation er. Hvad er den binære kode, den benytter sig af, når den kommunikerer, 

og hvordan kan den kode iagttages? 

 

Videre spørger formanalysen til, hvilken kommunikation der kan udfoldes indenfor rammen af denne 

forskel. Hvilke begrænsninger er den underlagt etc.? Formanalysen spørger til den anden side af den 

markerede side for derigennem at lokalisere, hvad kommunikationen sætter sig selv i forhold til. Hvad er 

rammen for den iagttagelse, der er iagttaget? (ibid: 131). 
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Luhmann har selv lavet en række formanalyser blandt andet af risikokommunikationens form (Luhmann 

1997), og Andersen har gjort det samme med beslutningens form, hvor han blandt andet konkluderer, at 

beslutningens form installerer et paradoks i al beslutningskommunikation (Andersen 2001: 16). Han belyser 

beslutningskommunikationens blinde plet og viser dermed, at beslutningens form er paradoksalt funderet. 

 

Massemedierne som funktionssystem 

Massemedierne er et af de uddifferentierede systemer, som Luhmann behandler i sit forfatterskab. Det gør 

han i bogen “Massemediernes Realitet” (2002a), hvor han påpeger, at alt hvad vi ved om vores verden, ved 

vi fra massemedierne (Luhmann 2002a: s. 9), og hvor han definerer massemedier som “alle indretninger i 

samfundet, som ved udbredelsen af kommunikation betjener sig af tekniske midler til mangfoldiggørelse” 

(ibid: 10). Luhmann gør det desuden klart, at der ikke kan finde interaktion mellem afsender og modtager 

sted (ibid). 

 

Ligesom alle andre funktionssystemer har massemediesystemet en binær kode, som den kløver verden i. 

Koden er forskellen mellem information og ikke-information (ibid: 28). Information er den værdi, som 

systemet markerer, og det beskriver dermed sig selv ved samtidig at udelukke dens blinde plet; ikke-

information. Derved lukker systemet sig om sig selv og reducerer kompleksitet ved at afgøre, hvad der er 

systemets omverden, og hvad der er systemet selv (Luhmann 2000a: 220). 

 

For at uddybe kodningen i systemet nærmere er det vigtigt at understrege, at massemediesystemet ikke 

kløver verden i sandt og falsk. Det er videnskabens kode (Luhmann 2002a: 53). Massemedierne 

kommunikerer information, ikke sandhed. For systemet bruger ikke usandhed som reflektionsværdi, som 

videnskaben gør. Det betyder for massemediernes genstand, at den mening der bliver aktualiseret i 

markeringen af information, ikke nødvendigvis er udtryk for en sandhed. Det har massmedierne ikke blik 

for. Det er blot iagttaget som information i en massemediel virkelighed, hvor “massemedierne manipulerer 

den offentlige mening. De forfølger en interesse, som ikke kommunikeres med. De producerer bias” (ibid: 

56). 

 

Hvad er semantikanalyse? 

En semantikanalyse er en analyse af, hvordan mening bliver skabt i kommunikation, og semantikanalysen 

benytter sig af sondringen mellem kondenseret mening og mening. Mening forstås som en uendelig 

nyarrangering af forskellen aktualitet/potentialitet, der hele tiden opløser sig selv så snart, noget er 

aktualiseret. Kondenseret mening består i, at kommunikationen udvikler strukturer, der river meningen løs, 
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kondenserer den og stiller den til rådighed for ny kommunikation (Luhmann 1985: 102-103; Andersen 1999: 

143). Således dannes semantikker af kondenseret mening i kommunikationen. 

 

Semantik er et forråd af mulige temaer, som er til rådighed for optagelse i konkrete kommunikative processer 

(Esmark mfl. 2005: 244-245) og som danner særlige strukturer, der forbinder kommunikation med 

kommunikation ved at stille former for mening til rådighed, som kommunikationssystemerne behandler som 

bevaringsværdige (Luhmann 2000a: 331; Andersen 1999: 142). Semantik overleverer på den måde begrebs- 

og idehistorien til os (Luhmann 2000a: 205). Med begrebet semantik bliver det derfor muligt at løse og 

bearbejde problemer og paradokser, der opstår i kommunikationen, og ideen med en semantikanalyse er 

derfor at få øje på de semantikker, der kommer til udtryk gennem sproget og i de forandringer, der foregår i 

sproget (Kneer og Nassehi 1997: 124). 

 

Semantikanalysen ser på, hvad det er for et paradoks, formanalysen af en given kommunikativ kode 

frembringer. Dernæst ser den på, hvorledes det paradoks er til stede i kommunikationen, og hvordan det er 

blevet til. Slutteligt afparadokserer den paradokset og kondenserer mening i begreber, der giver nye 

semantiske muligheder for kommunikation (Andersen 2011: 255). På den måde producerer 

semantikanalysen nye begreber, der kan sendes tilbage til formanalyse i én uendelighed, hvormed de to 

analyser i teorien mere står i et cirkulært end et lineært forhold til hinanden (Andersen 1999: 146). 

 

Med ovenstående teoretiske forankring vil der i det følgende blive taget hul på analysen. Strukturen på 

analysen er todelt. Først kommer formanalysen, der analyserer det politiske funktionssystems kode 

magtoverlegen/magtunderlegen med udgangspunkt i, og med eksempler fra, specialets 15 ministercases. 

Formanalysen danner således grundlag for den følgende semantikanalyse, der behandler formanalysens 

resultater i en gennemgang af alle 15 ministercases.  
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FORMANALYSE 

Denne formanalyse er struktureret sådan, at det politiske systems binære kode, der er analysens genstand, 

først vil blive forklaret nærmere. Dernæst vil det juridiske systems rolle som bane for det politiske magtspil 

blive præsenteret, inden analysen vil spørge til, hvad magtunderlegenhed er for derigennem at få øje på det 

paradoks, der præger formen. Slutteligt vil der blive lagt op til, hvordan formanalysens paradoks vil blive 

taget med ind i den følgende semantikanalyse. 

 

Formanalysen vil tage udgangspunkt i specialets 15 ministercases , der medvirker til at vise, hvordan koden 

magtoverlegen/magtunderlegen er paradoksalt funderet. Jeg vil gøre det med udgangspunkt og med 

inspiration fra forskellige andre bidrag til diskussionen om magtens form. Det er selvfølgelig Luhmann selv 

(1979), King og Thornhill (2003), Rennison (2005), Borch og Larsen (2003) samt Laclau (1993), der, 

ligesom Luhmann, ser frihed som forudsætning for magt. 

 

Laclau har således lavet et studie af forholdet mellem magt og frihed (Laclau 1993). Her fastslår Laclau, at 

hverken magt eller frihed kan eksistere uden hinanden. At de er afhængige af hinandens konstitutive ydre 

(ibid: 293). Formanalysen vil vise, hvordan denne frihed bliver afgørende for, at det politiske 

funktionssystem ikke kan afgøre, om en minister er magtoverlegen eller magtunderlegen 

 

Den binære kode 

I Luhmanns egen analyse af risikokommunikationens form (Luhmann 1997), og Andersens formanalyse af 

beslutningens form (Andersen 2001: 16), installerer formerne paradokser i kommunikationen. Det er noget 

lignende, der sker med magtkommunikationen i det politiske funktionssystem, som jeg vil vise i denne 

analyse. Luhmann ser magt som symbolsk generaliseret medie i det politiske funktionssystem (Luhmann 

1979: 115; Andersen 2002: 28-29) og forholder sig dermed ikke som sådan til, om en minister er 

magtoverlegen eller magtunderlegen. Han forholder sig udelukkende til, hvad kommunikationen markerer 

som magtoverlegent og magtunderlegent. Derfor formes magt på grænsen af formen mellem magtoverlegen 

og magtunderlegen (Luhmann 1979: 111-112). 

 

Det politiske funktionssystem iagttager altså kommunikation gennem koden magtoverlegen/magtunderlegen. 

Det betyder, at det politisk er den magtoverlegne, der udøver magt over den magtunderlegne gennem sin 

kommunikation. Overfører vi det til det danske samfund, betyder det, at det er regeringen, der bestemmer, 

hvilke love vi andre skal efterleve. Det betyder også, at regeringen med sine parlamentariske støttepartier har 

flertal og dermed magt over oppositionen. Ministeren er altså i udgangspunktet den magtoverlegne. 
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At ministeren er magtoverlegen følger af empirien, hvor det kan iagttages, at ministeren gennem 

kommunikation skabes sådan. Det sker f.eks., når Dansk Folkepartis Peter Skaarup til Berlingske Tidende 

siger om justitsminister Morten Bødskov: “Jeg mener helt klart, at justitsministeren bør trække sig” (Haslund 

mfl. 2013). Her foregår der en magtkommunikation mellem den magtunderlegne, Peter Skaarup, og 

ministeren, den magtoverlegne. Skaarup iagttager magten som bevaringsværdig kommunikation og ser altså 

ministerens magtoverlegenhed samtidig med, at han prøver at skabe en semantik omkring magten som 

irrationel og ministeren som en minister, der ikke længere bør være minister. Skaarup iagttager i sin 

kommunikation koden magtoverlegen/magtunderlegen og prøver at omstyrte den, da han alene med sin 

iagttagelse af magten som irrationel, har reduceret den magtstruktur, der hidtil har hersket (Laclau 1993: 

278-279). 

 

Hvad er det juridiske systems rolle? 

Mens vi i denne analyse vil analysere det politiske systems kode, er det væsentligt også at dvæle ved det 

juridiske system. Det er indirekte blevet nævnt ovenfor, idet det er blevet beskrevet som regeringens - og 

dermed ministerens - opgave at lave love, som vi andre skal følge. Således giver det juridiske system 

ministeren ret til at lave love, og det er derfor grundlaget for, at han er magtoverlegen i det politiske system, 

idet det er “afgørende for politikken, om man besidder embede og beslutningsmagt eller ej” (Kneer og 

Nassehi 1997: 137). Men selve valget af medlemmer til Folketinget, der afgør, hvem der skal være i regering 

og derigennem også, hvem der skal være ministre, er ikke længere det vigtigste instrument til at afgøre 

magtkampe, idet de foregår mellem valgene: Elections are no longer the only (or even the main) instruments 

that decide the struggle for power. Between electoral contests, political parties as well as a myriad of 

organized interests and individuals jockey for position” (Tumber og Waisbord 2004a: 1037), og derfor 

spiller det juridiske system også en sekundær rolle i formanalysen af dette systems binære kode og i den 

følgende semantikanalyse. 

 

Således bruger det politiske system det juridiske system som bane for det magtspil, der vil blive analyseret 

herunder. For som Luhmann siger: “Rather, by its attempts to realize political goals, law creates the 

conflicts that is then called upon to solve” (Luhmann 2004: 364). Det juridiske system leverer den konflikt, 

der søges løst i det politiske system, og der er således en juridisk præmis i det politiske system, og den 

præmis skelner mellem ret og uret (Luhmann 2004: 174; Andersen 2002: 29). De to systemer er på den måde 

afhængige af hinanden, og det vidner om en høj grad af differentiering (Luhmann 1995: 125). Denne 

afhængighed, de to systemer imellem, bekræftes empirisk af, at juraen leverer reglerne for, hvornår ministre 

kan væltes, men at det er det politiske systems opgave at reducere kompleksitet ved at løse rettens konflikt. 
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På den måde er retssystemet styret af en politisk kontrolleret lovgivning, som igen er kontrolleret i 

retssystemet” (ibid). 

 

I det følgende vil det blive analyseret, hvorledes der i magtspillet mellem den magtoverlegne og den 

magtunderlegne bliver skelet til reglerne for det danske folkestyre. Altså at der er 179 medlemmer af 

Folketinget, og at der derfor er brug for 90 stemmer til at skabe et flertal, der kan forvandle en 

magtoverlegen minister til en magtunderlegen forhenværende minister (Grundloven 1953, Kap. 3 §15). Den 

konflikt, det juridiske system dermed leverer, er konflikten i konstitueringen af en minister. 

 

Det juridiske system og dets binære kode ret/uret er altså terrænet for, hvornår en minister kan blive væltet. 

Det er ikke muligt for det juridiske system at fiksere kontingens retsligt med sin kode i det politiske system, 

ligesom det heller ikke er muligt for det politiske system at fiksere kontingens med sin kode i det juridiske 

system. De to systemer er funktionelt differentieret fra hinanden og opererer derfor også separat med deres 

forskellige binære koder (Luhmann 2004: 366-367). Koden ret/uret kan dermed blot konditionere 

magtforholdet forstået sådan, at det juridiske system alene skaber retslige omverdensbetingelser for magt 

(Kneer og Nassehi 1997: 139). 

 

Det er ret at vælte en minister, når man har 90 stemmer i Folketinget, og det er uret at vælte en minister, hvis 

man har 89 stemmer. Derved kan en minister blive siddende så længe, han har 90 stemmer bag sig i 

Folketinget, men må gå hvis han har 90 stemmer imod sig. Det betyder ikke, at en minister er magtoverlegen 

så længe, han har 90 stemmer bag sig. Når han bliver skandaleramt, bliver magtkoden forskubbet. Det 

vender vi tilbage til. Her er det alene vigtigt at fastslå, at det er den juridiske logik, der konditionerer det 

magtspil, der vil blive beskrevet nedenfor. 

 

Hvad er magtunderlegenhed? 

Men hvad er det så for en kommunikation, der kan udfoldes i forskellen magtoverlegen/magtunderlegen? Det 

kan vi spørge os selv om ved at spørge til, hvad den ikke-markerede side af forskellen dækker over; altså 

hvad det vil sige at være magtunderlegen. Som vi har været inde på er forudsætningen, at både alter og ego 

er fri. Altså er frihed en forudsætning for at være magtunderlegen. Giver det mening i forhold til vores 

undersøgelse? Ja, for mens føromtalte Peter Skaarup iagttager sig selv som magtunderlegen, er han alligevel 

fri til at iagttage magten som irrationel og dermed åbne kampen om magten. Således udfordrer han med sin 

kommunikation ministerens magt ved at iagttage den som irrationel samtidig med, at han ved at iagttage 

ministerens magt som minister iagttager, at han er magtoverlegen. Ministeren både får og mister dermed den 

magt, han ikke har per definition, idet en magt ikke på forhånd kan tilskrives en person, men kan erhverves 
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som resultat af en kommunikationsproces som den nævnte (Luhmann 1979: 116; Borch og Larsen 2003: 

164). Empirien tilbyder mange eksempler på det. Se blandt andet Thorup (2006), hvor Lars Barfoed bliver 

iagttaget som magtoverlegen i sit job som familie- og forbrugerminister, men hvor han samtidig bliver 

udfordret på sin magt som minister af De Radikales Elisabeth Geday, der om Barfoed siger: “Det mest 

alvorlige er, når en minister ikke informerer Folketinget ordentligt. Det er den slags sager, som ministre 

bliver tvunget til at gå på” (Thorup 2006). 

 

For eksemplerne gælder det, at der bliver kommunikeret i magtens kode, idet Skaarup og Geday iagttager sig 

selv som magtunderlegne i forhold til ministeren. Med andre ord ved de, at ministeren måske nok har 

opbakning af et flertal i Folketinget, og at han dermed er magtoverlegen, men de ved også, at forholdet kan 

vendes rundt ved at iagttage magten som irrationel og henvise til terrænet for, hvordan en minister kan 

væltes. Det Skaarup og Geday gør er altså at udfordre koden. De forsøger at ryste forholdet mellem 

magtoverlegenhed og magtunderlegenhed. Dermed er vi imidlertid ikke nået ret meget længere end til, at vi 

kan konstatere, at der er et stabilt magtforhold, indtil der ikke er det længere, og at forholdet mellem det 

markerede (magtoverlegenhed) og det umarkerede (magtunderlegenhed) i koden konstituerer hinanden, men 

vi fornemmer samtidig, at det empirisk kan lade sig gøre at udfordre denne kode. 

 

Disse tanker følger i høj grad også teorien. King og Thornhill påpeger, at “power in the political system is 

not a personal or static quantity which can be monopolized by one particular apparatus” (King og Thornhill 

2003: 77). Det er samtidig helt i tråd med Luhmanns teori om autopoietiske systemer: At det politiske system 

skaber sig selv gennem magtkommunikation og hele tiden skaber sig selv i forhold til sin omverden gennem 

kommunikation (Luhmann 2000a: 220), og vi ved, ved at følge King og Thornhills læsning af Luhmann, at 

magten hele tiden kan flytte sig. At den ikke er statisk. Det betyder selvfølgelig ikke, at deltagerne i en 

magtkommunikation ikke kan være overordnet/underordnet (Renison 2005: 21). Det er de altid. Det betyder, 

at den magtoverlegne til enhver tid er afhængig af den magtunderlegne, og omvendt, for at formen kan 

fortsætte sin eksistens og for, at kommunikationen dermed også kan fortsætte. Altså at ministeren er 

afhængig af 90 stemmer, og at oppositionspolitikeren er afhængig af, at der er en magtoverlegen minister for 

overhovedet at kunne kalde sig magtunderlegen. 

 

Empirien følger teorien så langt, men den adskiller sig også fra den på en væsentlig måde. Der opstår nemlig 

en situation, der adskiller sig fra Luhmanns forståelse af den negative sanktionsmulighed som et symbol på 

den magtoverlegnes kontrol over den magtunderlegne. I eksemplet med Folketingets magt til at vælte en 

minister bliver den negative sanktionsmulighed meget mere end symbolsk. Den er faktisk en helt reel 

mulighed, og det er ikke ham, vi hidtil har betragtet som magtoverlegen, der har magten til at udføre den 

negative sanktion. Fratagelsesmagten ligger hos den magtunderlegne. Formen 



26 
 

magtoverlegen/magtunderlegen installerer altså et paradoks, idet formen bliver genindført i sig selv og 

skaber det, Luhmann kalder et re-entry (Luhmann 1993: 485-486). Men det re-entry opstår tilsyneladende 

først empirisk, når en minister bliver involveret i en sag, hvor han kan iagttages som skandaleramt. Her 

bliver hans magtoverlegenhed sat på spil og den magtunderlegne får en grund til at søge at omstyrte 

magtforholdet. Det betyder så igen, at den blinde plet bliver flyttet (ibid: 490). At den magtunderlegne ikke 

længere kan se den magtoverlegenhed, ministeren havde før. I stedet bliver magtunderlegenheden 

identificeret med ministeren i sin egenskab af magtoverlegen. Det paradoks vil blive uddybet nærmere i det 

følgende afsnit. 

 

Paradokset om den skandaleramte minister 

Vi har indtil videre slået fast, at et magtforhold mellem en minister og en opposition forudsætter frihed, og at 

ministeren er magtoverlegen i udgangspunktet, men kan blive kompromitteret af en skandalesag, der kan 

genindføre magtforholdet i sig selv. Så langt følger vi Luhmanns egne teoretiske bidrag om det funktionelt 

differentierede samfund, sociale systemer og magt. Men som berørt kort herover installerer det også et 

paradoks, der udfordrer Luhmanns form af magtens logik på tre punkter: 

 

1) Den negative sanktionsmulighed, mistillidsvotum til ministeren, er ikke symbolsk, men snarere en helt reel 

trussel. Når en magtunderlegen opposition vil af med en minister, stiller den et mistillidsvotum til en 

minister, og bliver der skabt et flertal derfor, kan ministeren væltes. Det sker imidlertid ikke i det daglige 

politiske virke, hvor mistillidsvotaet reelt er en symbolsk negativ sanktionsmulighed. Men når en minister 

bliver skandaliseret, bliver det snarere en helt reel trussel. Det har vi set i Peter Skaarup-eksemplet ovenfor, 

og vi kan også se det i de andre ministercases. 

 

Vi kan f.eks. se det i Spar Nord-sagen, der kostede Ole Stavad jobbet som Skatteminister i 1994. Her bragte 

B.T. et debatindlæg skrevet af Venstres Thor Pedersen, hvor han skrev sætninger som “Om man har ret eller 

ej, er noget, der afgøres udfra, om man kan mønstre 90 stemmer eller ej” og “selve undersøgelsesretten var i 

øvrigt fra statsministerens side et forsøg på at redde skatteministeren” (Pedersen 1994). Ministeren bliver 

altså iagttaget som skandaliseret minister, der kan blive væltet, hvis han ikke formår at opretholde opbakning 

fra de 90 stemmer i Folketinget, som det kræver at undgå flertal imod sig. Thor Pedersen udfordrer direkte 

Ole Stavad på sit mandat som minister, og derfor bliver den negative sanktionsmulighed en reel trussel, som 

kun én part nu ønsker at undgå, snarere end en symbolsk sanktionsmulighed som de begge vil undgå. 

 

2) Den negative sanktionsmulighed befinder sig ikke hos den magtoverlegne, men hos den magtunderlegne. 

Det betyder, at når for eksempel formanden for statsrevisorerne, SF’s Peder Larsen, i 2012 udtaler om 
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kulturminister Uffe Elbæk, at “det ser umiddelbart ikke kønt ud” (Blem og Larsen 2012) og sammenligner 

Elbæks sag om de mange arrangementer på AFUK8 med trafikminister Arne Melchiors bilagssag i 1986 

(Christensen 1995: 452) og familie- og forbrugerminister Lars Barfoeds fødevareskandale i 2006, så er 

Elbæks magtoverlegenhed forskubbet. Artiklen fra den 1. december bærer overskriften “Kulturminister lever 

på lånt tid” (Blem og Larsen 2012), og det iagttages allerede her, at han kan være på vej ud, idet der henvises 

til reglerne om, at et Folketing kan afsætte en minister, hvis der er flertal for det. 

 

Den negative sanktionsmulighed befinder sig ikke hos den magtoverlegne, men hos den magtunderlegne, 

hvilket skaber re-entryet af magtens form. I eksemplet Elbæk har han fortsat magt som leder, med opbakning 

fra sin regering, til at være minister og træffe beslutninger ud fra det mandat. Samtidig har oppositionen 

pludselig en skandalesag mod Elbæk, der bringer iagttagelsen af reglerne om et flertal mod en minister frem 

i kommunikationen. Det ændrer magtforholdet, og Elbæk lever pludselig på nåde fra dem, der hidtil var ham 

underlegne. Det betyder jo ikke, at Thor Pedersen alene i forbindelse med Spar Nord-sagen havde 

magtoverlegenheden til at vælte Stavad. Han havde fortsat brug for 89 andre stemmer til at tage 

magtoverlegenheden fra ministeren, men Pedersen er med sin magtunderlegenhed rykket ind på den 

magtoverlegnes plads, hvor kampen om magten foregår. 

 

Det samme sker for Rennisons (2005: 26) alternative distinktion af magtens form fikseret 

alternativ/undgåelsesalternativ. Formen bliver genindført i sig selv, og undgåelsesalternativet flytter ind på 

det fikserede alternativs plads. Undgåelsesalternativet (tvinge ministeren af posten) er både en reel trussel, 

ligger hos den magtunderlegne og er i højere grad et ønsket alternativ end et undgåelsesalternativ. 

 

3) Ministeren er på grund af paradokserne 1 og 2 ikke længere helt fri, men nærmere i en form for 

frihedskamp med oppositionspolitikeren. Magtens kode er genindført i sig selv, idet det er den hidtil 

magtunderlegne, der har en reel mulighed for, og ønske om, at afsætte ministeren samtidig med, at 

ministeren stadig er magtoverlegen i sin egenskab af at være minister. Der er altså tale om højspændt 

magtkommunikation, selv om ministeren ikke længere er helt fri og dermed bryder med Luhmanns forståelse 

af frihed som forudsætning for magt. Og så alligevel ikke. For friheden findes fortsat. Den er bare ændret. 

 

Magtens kode forudsætter måske nok frihed, men ikke en total frihed, for så ophører relationen. Ligesom den 

gør, hvis der alene er tale om en tvangsrelation (Rennison 2005: 21). Friheden er altså heller ikke helt fri i 

forholdet mellem magtoverlegen og magtunderlegen på området for skandaleramte ministre. Friheden er kun 

fri så længe ministeren bliver iagttaget som magtoverlegen. For her kan den magtunderlegne sige og gøre, 

hvad han vil, indenfor den frihed han har til at kommunikere som politiker i opposition. Så snart ministeren 
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bliver skandaleramt, bliver hans frihed som minister ændret, men det samme gør oppositionspolitikerens 

frihed, fordi der kommunikeres en ny frihed frem: Friheden til at vælte ministeren. 

 

I og med ministeren bliver skandaleramt, opstår der en grund til at vælte ham. Der opstår kommunikation om 

hans evner som minister, og oppositionspolitikeren har fået en bane at spille på, hvor det er legitimt at 

forsøge at tælle 90 mandater og dermed gøre ministeren magtunderlegen. I Elbæk-eksemplet var det de 

mange selskaber på AFUK, der skabte den legitimitet. I Stavad-eksemplet var det det ulovlige skattefradrag 

til Spar Nord i forbindelse med købet af den krakkede bank, Himmerlandsbanken. Den blinde plet flytter sig, 

og de to parters hidtidige friheder bliver dermed reduceret til én frihed, som de nu kæmper om. Og netop 

denne frihedsindsnævring er med til at konstituere den potente magtkamp, idet magten er afhængig af frihed 

for at leve videre som social konstruktion (Laclau 1993: 293-295). Der opstår altså en frihedskamp inden i 

re-entryet af magtens form, der kan illustreres således: 

 

 

Figur 1: Re-entry af magtoverlegen/magtunderlegen, hvor der er frihed på begge sider af formen, men hvor 

magtoverlegen og magtunderlegen indeni formen kæmper om den nu begrænsede frihed. 

 

Når en minister bliver skandaleramt, bliver magtens kode genindført i sig selv. En minister bliver 

magtoverlegen og magtunderlegen på samme tid, og det samme gør hans politiske modstander, og hver for 

sig kæmper parterne om friheden til at tage magten. De har bare begge brug for 90 stemmer til at afgøre det. 

Der er en kompleks uafgørbar struktur omkring forholdet mellem magtoverlegen og magtunderlegen, som 

det politiske system skal forsøge at afgøre med det eneste middel, den har: Evnen til at bruge koden magt til 

at træffe bindende beslutninger. 

 

Den komplekse uafgørbare struktur, der er iagttaget i specialets empiri, er også behandlet af Laclau (1993), 
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der påpeger: “widening of the field of structural undecideability (...) opens the way to an enlargement of the 

field of political decision” (Laclau 1993: 280-281). Laclau forklarer altså, at det er den uafgørbare struktur 

selv, der åbner rummet for politisk beslutning, det Laclau kalder en hegemonisk intervention (ibid: 282). 

Skal vi følge Laclau, vil strukturens uafgørbarhed give os et rum for politisk beslutning. Empirisk bliver det 

rum lukket af, idet det politiske systems symbolsk generaliserede medie er lammet og derved afskåret fra at 

kunne reducere kompleksitet og fiksere kontingens. Det er magten selv, der gør strukturen uafgørbar. Magten 

er dermed blevet magtesløs. Men hvordan skal det politiske system så afgøre den kamp, når systemet kun 

kan kommunikere i den kode, der nu er genindført i sig selv og træder frem som magtesløs kommunikation? 

Det må søge hjælpe i et andet funktionssystem. Det finder hjælp i massemediesystemet til at gøre sig fri af 

sin magtesløshed. 

 

Afparadoksering 

Magtens logik kan altså ikke bestemme, om en minister kan blive siddende som minister, eller om han må 

gå. Derfor må den have hjælp af en massemediel logik, der opererer i koden information/ikke-information 

(Luhmann 2002a: 28) og som derigennem har muligheden for at irritere det politiske system alene ved 

markeringer i kommunikationen. Således kan massemedierne manipulere den offentlige mening (ibid: 56-57) 

ved for eksempel at udelade detaljer, der måske er væsentlige for, hvordan magten ellers ville være blevet 

fordelt, men som er ikke-information for massemedierne. 

 

Irritationerne skabt i den massemedielle kløvning af kommunikationen, vil som regel kalde på en reaktion i 

det politiske system, der genopstår som kommentarer i medierne. Der finder en strukturel kobling sted 

mellem de to systemer (ibid: 88). Den kobling ændrer den uafgørbarhed i det politiske system, som er 

analyseret ovenfor. Den kobling er med til at afgøre magtforholdet mellem ministeren og 

oppositionspolitikeren og dermed afparadoksere det paradoks, der er opstået i det politiske system. 

 

Det betyder ikke, at det massemedielle system derigennem har taget magten. Det fastslår “Magtudredningen” 

fra 2004, der dog samtidig peger på, at politik er ved at blive medialiseret (Togeby mfl. 2004: 229) og “at 

medierne har indflydelse på (...) den politiske kommunikation og de politiske beslutninger” (ibid: 377). Altså 

flytter politik ud af sit system for at blive ført i massemedierne, som politikerne i højere og højere grad er 

afhængige af. De egentlige politiske magtkampe er rykket ud i massemediesystemet (Tumber 2004: 1123), 

og i det politiske system er der kun politisk marginalitet tilbage “political communication and information 

are essentially captured in the space of the media. Outside the media sphere there is only political 

marginality” (Castells 1997: 312). 

 

Så mens det politiske system ellers ofte løser konflikter mellem andre systemer (King og Thornhill 2003: 71) 
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gennem magtens kode, fordi der er opstået en paradoksal og uafgørbar situation i et andet system, er det 

politiske systems kode her selv blevet magtesløs og har brug for hjælp. Systemet søger derfor hjælp i 

massemediernes manipulative kodning af kommunikation, hvor netop sager om normbrud og skandaler kan 

iagttages som information (Luhmann 2002a: 44-46) og derved kan være med til at “skabe en følelse af fælles 

truffethed og opbragthed” (ibid: 46), der kan afparadoksere det politiske systems paradoks og dermed vælte 

ministeren. 

 

Den egentlige afparadoksering af det politiske systems paradoks vil foregå i semantikanalysen, hvor det 

bliver undersøgt, hvordan der kommunikeres i massemediesystemet om specialets skandaleramte ministre. 

Der vil således blive peget på en række semantikker, der er afgørende for, hvordan en minister bliver væltet. 
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SEMANTIKANALYSE 

Denne semantikanalyse er struktureret således, at det først vil blive forklaret, hvordan analysen opererer for 

at skabe forståelse for, hvordan jeg dømmer semantik, når jeg følgeligt analyserer de 15 væltede ministre én 

for én. Det gør jeg for at få øje på, hvilke semantikker massemediesystemet producerer for derigennem at 

afparadoksere det politiske systems magtparadoks. For hver væltet minister vil der være en sammenfatning i 

en boks, hvor det vil blive deklareret, hvilke semantikker der er iagttaget, og hvor ministerens regering er i 

sin regeringscyklus. 

 

Resultaterne af analysen af de 15 ministercases vil til sidst blive sammenfattet, hvor det vil blive vist, hvilke 

semantikker der opstår i massemediesystemet og dermed hjælper til at vælte ministre. Ud fra hvor de 

enkeltes ministres regeringer er i deres cyklus, vil der desuden blive samlet op på, om Tumbers studier af 

regeringer i Storbritannien og USA og de medhørende honeymoon-perioder (Tumber 2004: 1131) har 

betydning for, hvordan massemedierne iagttager ministre i Danmark. Den sammenfatning vil vise en række 

nye begreber, og mens semantikanalysen teoretisk kan producere nye begreber, der kan sendes tilbage til 

formanalyse i én uendelighed og skaber de to analysers cirkulære forhold (Andersen 1999: 146), vil dette 

speciale behandle analyserne lineært således, at de begreber der opstår i semantikanalysen ikke vil blive 

sendt tilbage til formanalyse, men taget med videre til konklusion, diskussion og perspektivering. 

 

Analysens tredelte kodeblik 

Semantikanalysen iagttager kommunikation gennem ledeforskellen kondenseret mening/mening. 

Kondenseret mening er mening, der er bevaret og står til rådighed for videre kommunikation (Luhmann 

2000a: 331; Andersen 1999: 143) og er med til at forme semantikker omkring ministre, der kan løse og 

bearbejde det paradoks (Esmark mfl. 2005: 245), der er opstået i det politiske system, og som er behandlet i 

formanalysen.  

 

På grund af den relativt korte periode på to ugers empiri for hver case, vil mening i dette speciale blive 

kondenseret mening, når et begreb er nævnt for anden gang. F.eks. hvis en avis har markeret det som 

information, at en minister er en løgner, og hvis avisen (eller en anden avis) bygger videre på den 

information i dagene, der følger, vil jeg dømme semantik. Denne semantikanalyse er altså en synkron 

analyse af forandringen i semantikken, hvor semantikanalyse traditionelt er en diakron analyse af historiske 

forandringer i sproget. Det er altså ikke den historiske forandring i semantikken, der er afgørende for 

analysen, men snarere den synkrone forandring af semantikken, der foregår henover de to uger. Derfor 

fokuserer specialet også hovedsageligt på to af Luhmanns tre dimensioner (Kneer og Nassehi 1997: 124) 

sagsdimensionen (hvad) og socialdimensionen (hvem), hvormed tidsdimensionen (hvornår) vil blive 
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behandlet samtidigt snarere end historisk. 

 

I denne semantikanalyse vil det blive vist, hvordan det komplekse uafgørbare magtforhold i det politiske 

system bliver afparadokseret og løst i massemediesystemet. Det sker gennem iagttagelser med koden 

information/ikke-information (Luhmann 2002a: 28), med hvilken medierne er med til at bestemme, om en 

minister skal væltes. 

 

Massemediernes markering af information er altså centralt for specialet, idet det abonnerer på Luhmanns 

påstand om, at det massemedierne markerer, er det eneste, vi ved (Luhmann 2002a: s. 9). Alt hvad systemet 

ikke markerer er således ikke relevant for, hvordan ministre bliver væltet, selv om det også er information, 

hvad der ikke er information (ibid: 28). Den information vil dog nærmere være relevant for et studie af, 

hvordan ministre ikke bliver væltet, hvilket så igen vil åbne for komplekse paradokser. Man kunne f.eks. 

spørge, hvorfor beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen ikke blev væltet i 2009, da P1 Radio 

afslørede lovbrud og vildledning af Folketinget (Tynell 2009). Hvorfor blev disse lovovertrædelser markeret 

i systemet som ikke-information? Dette paradoks kan være med til at få os til at begribe, hvad Luhmanns 

systemforståelse af massemedierne kan og ikke kan få øje på9. 

 

Foruden at skulle afparadoksere paradokset i koden magtoverlegen/magtunderlegen, har analysen derfor blik 

for to koder. Semantikanalysens ledeforskel kondenseret mening/mening og det massemedielle systems kode 

information/ikke-information. De to koder er imidlertid empirisk nært forbundne, idet massemediernes 

markering af information er med til at kondensere mening i semantikker omkring ministre. I analysen vil de 

to koder derfor ofte dukke op synkront, men hvor den massemedielle markering af information alene 

markerer informationen, bygger den semantiske meningskondensering videre på information og ligger 

dermed information til grund for ny information og skaber en meningskondensering, der bliver til semantik. 

 

De 15 væltede ministre 

På baggrund af disse indledende bemærkninger om semantikanalysen vil jeg i det følgende gennemgå de 15 

væltede ministre, der dels blev præsenteret i metodeafsnittet, og dels blev behandlet i formanalysen, hvor 

eksempler fra empirien var med til at illustrere det uafgørbare magtparadoks i det politiske system. Forløbet i 

de enkelte sager vil ikke blive beskrevet indgående, idet casene ikke i sig selv er interessante, men kun 

interessante i det omfang, at de kan fortælle os, hvordan ministre bliver væltet. Det vil blive beskrevet med 

eksempler fra empirien, hvordan mening bliver kondenseret mening og derigennem formet til semantikker. 

                                                             
9 Hjort Frederiksen-paradokset er brugt til at illustrere pointen om Tumbers honeymoon-periode (2004) i afsnittet 

”Regeringscyklus”, der begynder på side 54. 
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#1 Skatteminister Anders Fogh Rasmussen 

- søgeperiode 04.11.92-18.11.92 - søgeord “fogh”, “skatteminister” - 22 artikler i Infomedia 

I 1992 bliver skatteminister Anders Fogh Rasmussen væltet som følge af en sag om kreativ bogføring 

(Keuchel og Lyngby 1992). I en beretning fra kommissionsdomstolen den 17. november modtager Fogh 

kritik for “ikke at informere Folketinget tilstrækkeligt”, for “ikke at tale sandt” og for at give “meget uklare 

formuleringer” (Politiken 1992). Kommissionsdomstolen fastslår desuden, at det er embedsmænd, der har 

bogført kreativt. Embedsmændenes skyld bliver iagttaget som information i massemedierne (Keuchel og 

Lyngby 1992), men aktualiseringen af meningen omkring dem bliver glemt igen, og Fogh står stadig for 

skud. Berlingske Tidende skriver blandt andet, at “Fogh Rasmussen skal stå til ansvar overfor Folketinget” 

(Lyngby og Keuchel 1992). Foghs ansvar som minister for embedsmændenes skyld bliver altså markeret 

som information og bevaret i kommunikationen. 

 

Meningen i kommunikationen er kondenseret omkring Foghs rolle i sagen, hvor ordene “kreativ bogføring” 

går igen i en række artikler (Keuchel og Lyngby 1992; Mortensen 1992b), selv om Fogh egentlig får kritik 

for noget andet. Foghs rolle som kreativ bogfører bliver bevaret i kommunikationen og fører til, at den 

forskubbede magtform dukker op empirisk, idet Folketingets øvrige partier begynder at stille spørgsmålstegn 

ved Foghs troværdighed, og fordi SF og Fremskridtspartiet tidligt kræver Foghs afgang (Mortensen 1992a; 

Lyngby 1992), inden Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre følger trop og sikrer det flertal mod Fogh 

(Mortensen 1992b), der tvinger ham til at gå af. 

 

Magten flyttes dermed fra minister til opposition ved hjælp af semantikken omkring Fogh som en minister, 

der benytter sig af kreativ bogføring og vildleder Folketinget ved ikke at tale sandt (Politiken 1992). 

Ministeren bliver fremstillet som løgner. Socialdemokraternes Ole Espersen siger, at Fogh har overtrådt 

ministeransvarsloven, og SF’s Steen Gade henviser til beskyldningerne om vildledningen af Folketinget. Han 

siger om Fogh: “Den minister, der læser de ord om sig selv, må gå af” (Lyngby 1992). Massemedierne 

markerer oppositionspolitikernes kritik af Fogh, og der opstår en entydig meningskondensering og semantik 

omkring løgnagtige Fogh (Lyngby 1992) og hans ansvar for embedsmændenes fejl (Keuchel og Lyngby 

1992). 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Anders Fogh 

Rasmussen 

- Ansvarlig for 

embedsfejl 

- Løgner 

1 år og 11 måneder inde i Schlüters sidste 

regering. 
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#2 Statsminister Poul Schlüter 

- søgeperiode 31.12.92-14.01.93 - søgeord “Schlüter”, “tamil” - 53 artikler i Infomedia 

I dagene op til statsminister Poul Schlüters afgang i 1993, bliver Schlüters troværdighed angrebet. 

Massemedierne har egentlig ikke meget nyt at berette, og mens de venter på, at tamilrapporten skal 

udkomme 14. januar, er de kreative i deres valg af historier. For eksempel laver Berlingske Tidende et 

portræt af højesteretsdommer Mogens Hornslet, der står for at udarbejde rapporten. De skriver i 

underrubrikken om Hornslet: “Han er søn af Danmarks svar på Sherlock Holmes. Han spurtede gennem 

jurastudiet med topkarakterer. Han elsker safariture, men har tilbragt det sidste halve år i tamilsagens 

papirjungle. Han kan med en enkelt sætning vælte Schlüter” (Hilton 1993). Hornslet bliver altså iagttaget 

med et blik, der fortæller, at han har magt til at vælte Danmarks statsminister. Mening bliver dermed 

aktualiseret omkring Schlüter som en magtunderlegen minister. Schlüter bliver reelt ikke nævnt ret mange 

gange i den artikel, og kun når der skal stilles spørgsmålstegn ved hans troværdighed: “Hvorfor fik 

Folketinget ikke ordentlig besked om sagen? Svaret kan vælte regeringen, kan betyde, at der for anden gang i 

dette århundrede nedsættes en rigsret” (Hilton 1993). 

 

To dage senere bringer B.T. artiklen “Nedtælling til rigsretten” (Aae og Mortensen 1993), der med netop den 

formulering indikerer, at Schlüter er kompromitteret af sagen. Samtidig nævner de Schlüters mest kendte 

citat, der stammer fra en tale på Folketingets talerstol i 1989, hvor han siger: “Der er ikke fejet noget ind 

under gulvtæppet”. Avisen følger op ved at skrive: “De ord har han sikkert fortrudt. Senere afhøringer i 

retten viste, at hans tale langt fra var en fyldestgørende gennemgang af sagen” (Aae og Mortensen 1993). 

Schlüter bliver altså iagttaget som løgner, når avisen skriver, at han nok har fortrudt sine ord. Gulvtæppe-

sætningen bliver refereret flere gange op til udgivelsen af tamilrapporten (Jensen 1993; Groes-Petersen 

1993). 

 

Schlüter bliver skabt semantisk som løgner i markeringen af information. Mening kondenseres i 

markeringen, og som vi har set bliver den meningskondensering bevaret, idet medierne bygger videre på 

løgnersemantikken ved at referere til Schlüters gulvtæppetale. På dagen for udgivelsen af rapporten forsøger 

Ekstra Bladet at give Schlüter det sidste skub. De skriver: “Retten blev forsinket, fordi både embedsmænd og 

politikere undervejs fortalte løgnehistorier i en helt utrolig grad. Det gælder såvel for statsministeren, som for 

den yngste fuldmægtig i justitsministeriet” (Jensen og Mathiasen 1993). De fokuserer på, at han i 1988 løj i 

retten, da han sagde, han ikke havde kendskab til tamilsagen. Det blev siden modbevist af et brev, han havde 

sendt til en sygeplejerske i Holstebro, hvor han forklarede, at regeringens hensigt var at sende tamilerne 
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tilbage10. Ekstra Bladet konkluderer: “Statsministeren har problemer. Endda meget alvorlige, for undervejs i 

afhøringsrunderne (...) blev det gang på gang afsløret, at Schlüter har det vanskeligt med sandheden” (Jensen 

og Mathiasen 1993). 

 

Tamilrapporten ender med at fastslå, at Schlüter gav Folketinget “misvisende”, “særdeles misvisende” og 

“direkte urigtige oplysninger”, da han i foråret 1989 ville hindre en undersøgelse af sagen (Aae 1993). Altså 

at han havde løjet for Folketinget. Statsministeren går af, fordi han har et mistillidsvotum hængende over 

hovedet, men Schlüter bliver også drevet derud af den løgnersemantik, der arbejder på at blæse ham omkuld. 

Løgnersemantikken iagttager ministeren som en minister, der ikke kan være minister, fordi man per 

definition ikke kan være løgnagtig minister. I iagttagelsen af Schlüter som en løgnagtig minister bliver det 

altså forsøgt at underminere hans magtoverlegenhed og dermed afgøre den uafgørbare magtstruktur. 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Poul Schlüter Løgner 2 år inde i Schlüters sidste regering. 

 

#3 Justitsminister Pia Gjellerup 

- søgeperiode 26.03.93-29.03.93 - søgeord “Gjellerup” - 9 artikler i Infomedia
11

. 

Pia Gjellerup bliver væltet, fordi hun som bestyrelsesformand for kursuscenteret Solhavegården har 

underskrevet en række regnskaber, der ikke kan godkendes i Erhvers- og Selskabsstyrelsen. I 

Weekendavisens artikel om Gjellerups brøde i sagen bruger de ordet “svindel” seks gange i forskellige 

afskygninger, og kalder regnskaberne for “makværk” (Kristiansen 1993). Dagen efter bringer Ekstra Bladet 

historien om Gjellerup videre og genbruger ordene “svindel” og “makværk” (Mathiasen og Jensen 1993). 

Således markerer massemedierne det som information, og dermed bevaringsværdig kommunikation, at 

Gjellerup er svindler. Mening er kondenseret omkring hende som svindler, og der opstår en semantik 

omkring hende som en sådan, der får hendes politiske modstandere til at angribe hende (Povlsen 1993). 

 

Hendes magtoverlegenhed bliver sat på spil, da hun bliver skandaleramt af Weekendavisens artikel, og 

semantikken omkring hende som svindler er med til at afgøre det uafgørbare forhold mellem magtoverlegen 

og magtunderlegen, der er opstået i det politiske system. Det specielle ved Pia Gjellerup-sagen er, at hun selv 

erkender sin magtunderlegenhed ved at forlade sit job bare tre dage efter Weekendavisens afsløring. 

Svindler-semantikken er altså nok til at vælte hende, selv om medierne egentlig samtidig former en “ingen-

grund-til-at-gå-semantik” omkring hende. Ekstra Bladet skriver f.eks. “Pia Gjellerup er (...) en politiker, vi 

                                                             
10 Se (Hilton 1991). 
11 Weekendavisen er tilføjet søgningen, da de breaker historien. 
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har tillid til” (Ekstra Bladet 1993). Gjellerups uddannelse som jurist bliver også gang på gang fremhævet, og 

hendes evner og uddannelse bliver derfor kondenseret med ind i den semantik omkring hende som en dygtig 

minister, der ikke bør vælte alene på grund af sagen (Bluhme 1993). 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Pia Gjellerup - Svindler 

- Ingen grund til at gå 

63 dage inde i Nyrups første regering 

 

#4 Socialminister Bente Juncker 

- søgeperiode 29.01.94-11.02.94 - søgeord “juncker”, “åndssvage” - 14 artikler i Infomedia 

Bente Juncker lægger sig ud med oppositionen, presse, handicappede og egen regering, da det kommer frem, 

at hun nogle år før sin ansættelse som socialminister har klaget over nogle handicappede, der var nabo til 

hendes sommerhus (Frimann 1994). Hun benægter længe, at hun har noget med historien at gøre og skyder 

skylden på sin mand (Svane 1994). Dermed lægger hun selv grunden for, at hun bliver skabt som løgner 

gennem mediernes markering af information. Mening omkring hende som løgner bliver kondenseret, da 

løgnersemantikken flytter med ind i historier om en socialpædagog, som Juncker beskylder for at lyve. Det 

bliver tilbagevist (Ekstra Bladet 1994a). Endvidere i en historie om en forstander, som hun påstår, har udøvet 

incest. Også det bliver tilbagevist (Ekstra Bladet 1994b). I sidstnævnte artikel siger hun selv “jeg kan jo ikke 

sige andet end sandheden”. Den udtalelse bliver der aldrig bygget videre på. Mening bliver aktualiseret og 

glemt igen, og der sker ingen meningskondensering omkring Juncker som den sandhedsapostel, hun påstår at 

være. 

 

Tværtimod bliver Juncker gang på gang latterliggjort med sine mange forsøg på at forsvare sig. I forbindelse 

med hendes skyden skylden videre til sin mand, skriver Ekstra Bladet om Juncker “som jo ikke er valgt, 

fordi hun er kvalificeret, men for at tilfredsstille et profilløst lusepusterpartis (CD red.) krav om profilering” 

(Kragh 1994). Latterliggørelsen er med til at isolere hende som socialminister uden sympati for tossede. 

Polemikken fører til, at hun i flere medier bliver dømt færdig. Ekstra Bladet markerer det som information, at 

en række socialpædadoger og forældre til handicappede udtaler, at Juncker aldrig burde have været udnævnt 

til minister (Beuschel 1994). Avisen B.T. laver en meningsmåling, der peger på, at kun fem procent af 

danskerne vil have hende som minister (Eskholm 1994). 

 

Mening bliver altså kondenseret omkring Juncker som en løgnagtig, latterlig og færdig minister. Juncker går 

selv af, selvom hun til det sidste afviser, at hun vil gøre det (Ekstra Bladet 1994b). 
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Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Bente Juncker - Løgner 

- Latterlig 

- Færdig 

Et år inde i Nyrups første regering 

 

#5 Skatteminister Ole Stavad 

- søgeperiode 18.10.94-01.11.94 - søgeord “stavad”, “skatteminister” - 19 artikler i Infomedia 

Skatteminister Ole Stavad bliver væltet for at have givet et skattefradrag til Spar Nord i forbindelse med 

deres køb af den krakkede Himmerlandsbanken. Skattefradraget viste sig at være ulovligt, og han bliver 

dømt færdig fra flere sider. Således bringer B.T. den 19. oktober et debatindlæg skrevet af Venstres Thor 

Pedersen, der påpeger, at ministeren har begået noget ulovligt og siger: “Om man har ret eller ej, er noget, 

der afgøres, udfra om man kan mønstre 90 stemmer eller ej” (Pedersen 1994). Berlingske Tidende går fem 

dage senere ud med en melding til Stavad om at gå af på grund af sagen. “Vi mangler (...), at Ole Stavad af 

egen drift tager sit politiske ansvar alvorligt og pauserer som minister” (Berlingske Tidende 1994b). Mening 

bliver altså kondenseret i massemedierne i deres markering af information. De bevarer kommunikationen 

omkring Stavad som en færdig minister og skaber en semantik, der har til formål at vælte ham. 

 

Samtidig bliver Stavad iagttaget som både løgnagtig og latterlig. Han bliver latterliggjort for sit jyske ophav 

og forholdet til sort arbejde i hjembyen Brovst, hvor Ekstra Bladet bruger sætningen “Uden regning? Er du 

idiot, eller er du bare kjøwenhavner”. Gennem reportagen fra Brovst bliver Stavad sat i forbindelse med sort 

arbejde, selvom artiklen på ingen måde beviser, at Stavad benytter sig af sort arbejde (Ahrentzen og 

Simonsen 1994). Semantikken er blevet grundlagt i Berlingske Tidende en uge tidligere, da de aktualiserer 

mening om ham som latterlig ved at skrive “for tiden er det nok nødvendigt at trække et nummer, mens 

Skatteminister Ole Stavad er i gang med at udvikle en metode, som forhindrer, at huden bliver ødelagt af 

døgnlange håndvaskninger” (Berlingske Tidende 1994a). Dermed indikerer de samtidig med 

latterliggørelsen, at han lyver. Kondenseringen af mening om Stavad som løgner bygger videre på 

Fremskridtspartiets Kirsten Jacobsens ord i samme avis tre dage tidligere, hvor hun siger, at Stavad har vidst 

alt om, at skattefradraget var ulovligt. Det bliver altså markeret som information, at Jacobsen mener, Stavad 

har løjet, idet hun siger, at ministeren synger på “en falsk melodi” (Møller 1994). Thor Pedersen spiller med 

på historien om Stavad som løgner i sit debatindlæg, idet han skriver “kan man have en minister, der træffer 

ulovlige beslutninger og desuden afgiver urigtige oplysninger til Folketinget” (Pedersen 1994). Dermed 

lægger B.T., gennem deres markering af information, spalte til, at mening bliver kondenseret omkring Stavad 

som løgner. 
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Sagen om Stavad og det ulovlige skattefradrag starter lang tid før de to ugers empiri, der er analyseret her. 

Hans magtoverlegenhed er altså forlængst genindført i forholdet til magtunderlegenhed, og den uafgørbare 

magtstruktur bliver afgjort gennem semantikker omkring Stavad som løgner, latterlig og færdig minister. 

Stavad ender med selv at sige sit job op12. 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Ole Stavad - Løgner 

- Latterlig 

- Færdig 

13 måneder inde i Nyrups anden regering 

 

#6 Forsvarsminister Svend Aage Jensby - søgeperiode 15.04.04-23.04.04 - søgeord “Jensby”, “Irak”, 

“minister” - 30 artikler i Infomedia 

Svend Aage Jensby bliver væltet i april 2004, da han er kommet for skade at bryde sin tavshedspligt i 

Folketingets Kontroludvalg i en direkte udsendelse på TV2 (Kjærgaard 2004). Brøden sker i forbindelse med 

en sag rejst af den tidligere major i Forsvarets Efterretningstjeneste Frank Grevil, der har offentliggjort 

oplysninger om, at regeringen har løjet om grundlaget for at gå ind i Irak-krigen (Svane mfl. 2004). Jensbys 

brøler på tv beklikker hans troværdighed, så mening bliver kondenseret omkring Jensby som utroværdig 

løgner. Det starter i B.T.’s artikel “Utroværdig”, hvor Jensby får dette skudsmål “Jensby har løst krudt i 

kanonen og udstiller på ny sin politiske utroværdighed” (Lautrup 2004), og det fortsætter i Politiken under 

overskriften “Krigen om troværdighed fortsætter”, hvor hele regeringen bliver fremstillet som utroværdig, og 

hvor det igen bliver markeret som information, at Grevil anklager regeringen for at tale usandt om grundlaget 

for krigen (Klarskov mfl. 2004). 

 

Ydermere bliver Jensby den 22. april kaldt “Det svageste kort” i B.T., der henviser til regeringen Fogh 

Rasmussen, der ikke længere kan være tjent med en minister, der har optrådt utroværdigt og brudt sin 

tavshedspligt i Folketingets Kontroludvalg. Her bruger avisen vendinger som “han bør afløses”, “dummet sig 

igen” og “ikke magter opgaven” (B.T. 2004). Dagen efter følger Politiken trop, idet de blandt andet skriver 

“taburetten knager under Jensby” (Egelund mfl 2004). Medierne bruger deres iagttagelse af Jensby som en 

utroværdig løgner til at konkludere, at han er en færdig minister. Kondenseringen af mening omkring Jensby 

som løgner bliver bevaret og kondenseret ind i en semantik omkring, at Jensby bør være en færdig minister. 

                                                             
12 Det kommer dog senere frem, at han var snublende tæt på at have et flertal imod sig, idet Venstre, Konservative, 

Fremskridtspartiet og SF’s tilsammen 89 mandater ville af med ham, mens CD’s Bente Juncker også var kritisk overfor 

ham (Svane 1994). 
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Der sker altså det, at når massemedierne iagttager det som information, at Jensby er færdig, så er Jensby også 

færdig. Massemedierne agerer dermed som en form for intervenerende politisk institution, hvis udsagn bliver 

en selvopfyldende profeti (Allern og Pollack 2012: 21). 

 

Jensbys magtoverlegenhed ændres i det øjeblik, han dummer sig på TV2 og giver medier og politiske 

modstandere mulighed for at skyde på hans troværdighed, der i forvejen er tyndslidt af Grevils afsløringer. 

Jensby bliver magtunderlegen i sin magtoverlegenhed, og friheden til at vælte ministeren opstår som følge 

deraf. Det sker gennem massemediernes udvikling af semantik omkring Jensby som løgnagtig, færdig 

minister. Semantikkerne afgør den uafgørbare magtstruktur i det politiske system, og Jensby forlader sin 

post. 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Svend Aage Jensby - Løgner 

- Færdig 

2 år og 5 måneder inde i Foghs første 

regering 

 

#7 Familie- og forbrugerminister Henriette Kjær  

- søgeperiode 15.02.05-16.02.05 - søgeord “Henriette”, “Kjær” - 17 artikler i Infomedia
13

. 

Da Henriette Kjær den 15. februar bliver afsløret som dårlig betaler af TV2, følger kanalens politiske 

kommentator Ralf Pittelkow op med udtalelser om, at Kjærs ministerpost er i fare (Evry 2005). Historien går 

ikke bare på hendes brøde som dårlig betaler, men også på at statsminister Fogh Rasmussen tre dage senere 

skal sætte et nyt ministerhold. Pittelkow vurderer, at sagen kan sætte Kjær i skammekrogen: “Nu skal der 

sættes et nyt ministerhold, og da kan det her meget vel spille ind og betyde, at hun ikke kommer med på 

holdet” (Evry 2005). Pittelkow dømmer altså Kjær færdig, før hun er det, og Berlingske Tidende følger op 

dagen efter med artiklen “Henriette Kjærs ministerpost i fare” (Weiss og Krogh 2005). Den kendte politiske 

kommentators udsagn bliver dermed en anden form for selvopfyldende profeti, end den der er iagttaget i 

Jensby-sagen. TV2’s markering af kommentatorens udsagn som information er således et nybrud i 

semantikken omkring skandaleramte ministre, idet Kjær er den første af de studerede ministre, der bliver 

dømt færdig af en politisk kommentator. Som vi vil se i de følgende gennemgange, bliver hun langtfra den 

sidste. 

 

Kjærs mand Erik Skov Pedersen er ikke sen til at tage skylden for sagen (Mosbech og Steensbeck 2005a), 

men Ekstra Bladet kan afsløre, at ministeren selv har optaget en række lån hos lånefirmaer i Aarhus (Richter 

                                                             
13 Disse 17 artikler indeholder én artikel fra tv2.dk, der breaker historien. 
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2005). Hun har altså ikke været helt uvidende om parrets dårlige økonomi, som det ellers blev hævdet 

(Christensen 2005). Der bliver aktualiseret mening omkring ministeren, ikke bare som dårlig betaler, men 

også som hyklerisk. Denne bliver bevaret og kondenseret til semantik i den deraf følgende kommunikation. 

Således skriver Politiken: “For få uger siden advarede forbrugerminister Henriette Kjær forbrugerne mod 

hurtige dyre lån med høj rente (...). Men nu står det klart, at hun selv har taget lignende lån for flere millioner 

kroner” (Mosbech og Steensbeck 2005b). 

 

Kjærs magtoverlegenhed som minister bliver genindført i sig selv. Hun bliver samtidig magtunderlegen, idet 

hun bliver skabt semantisk som færdig minister, og kommunikationen omkring hykleri bliver kondenseret til 

en semantik, der er med til at styrke billedet af hende som færdig minister. Hun ender med selv at gå dagen 

efter TV2’s afsløring. 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Henriette Kjær - Færdig 

- Hykler 

3 år og 2 måneder inde i Foghs første regering 

 

#8 Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed 

- søgeperiode 30.11.06-13.12.06 - søgeord “Barfoed”, “minister” - 38 artikler i Infomedia 

Som i tilfældet Henriette Kjær bliver Lars Barfoed iagttaget som færdig af politiske kommentatorer, inden 

han forlader posten som familie- og forbrugerminister som følge af kødskandalen (Petersen 2006). Politisk 

kommentator Erik Meier Carlsen siger til Information: “Jeg gætter på, at Lars Barfoed selv vælger at gå”, 

mens Henrik Qvortrup langer en lignende besked ud i samme artikel: “Det ser ikke godt ud for Barfoed” 

(Thorup 2006). Meier Carlsen og Qvortrups udtalelser bliver markeret som information og mening bliver 

kondenseret om Barfoed som færdig minister. Det styrker Dansk Folkepartis mistillid til ham, og Barfoed 

siger op, da DF dagen efter udtrykker mistillid til ham og dermed skaber et flertal imod ham. Markeringen af 

de politiske kommentatorers udsagn som information var derfor med til at koste Barfoed jobbet. 

 

Mod slutningen af Barfoeds virke bliver han reelt iagttaget som væltet minister, og det bliver betragtet som 

et spørgsmål om tid, før Dansk Folkeparti river tæppet væk under ham. Måske netop derfor er 

massemedierne, inden han bliver væltet, igang med at genopbygge Barfoed. Det bliver iagttaget som 

information, at Barfoed er færdig som minister, men at han har store kvaliteter som menneske. Det bliver 

markeret som information, at han bliver kaldt “børnenes minister” (Stenstrup 2006), og at hans politiske 

modstandere fra De Radikale og SF kalder ham “hædersmenneske” og “et ordentligt menneske” (Rothenborg 

2006). Han bliver så at sige forsøgt bygget op igen, inden han er væltet. 
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Barfoed bliver altså genstand for en genopbygningssemantik. Forskellen mellem magtoverlegenhed og 

magtunderlegenhed er genindført i sig selv og afgjort semantisk gennem massemediernes markering af 

information, inden Barfoed er væltet. Barfoed bliver behandlet i nekrologer over hans ministertid, hvor 

mening bliver kondenseret omkring hans kvaliteter som menneske - ikke som politiker. Her ser vi derfor 

også, hvordan det politiske systems magtparadoks er afgjort, og at massemediesystemet ikke længere irriterer 

det politiske system, men derimod kærlighedssystemet, der iagttager gennem koden elsket/ikke-elsket 

(Andersen 2002: 29). 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Lars Barfoed - Færdig 

- Genopbygning 

1 år og 9 måneder inde i Foghs anden regering. 

 

#9 Forsvarminister Søren Gade 

- søgeperiode 08.02.10-22.02.10 - søgeord “Søren”, “Gade”, “minister” - 32 artikler i Infomedia 

Søren Gade bliver væltet af sagen om en læk fra Forsvarsministeriet om, at Jægerkorpset skal sættes ind i 

Afghanistan. DR har beviser på et bånd, som de vælger at hemmeligholde (Aagaard og Lehmann 2010), og 

Gade bliver fra start iagttaget som uden ansvar i sagen. Berlingske Tidende skriver blandt andet i en leder: 

“Sagens alvor er for længst gået op for alle parter i det politiske system, hvor diskussionen (...) ligner en 

politisk opportun kalkunjagt på en minister, endnu inden vi overhovedet ved, om sagen har den mindste 

forbindelse til Søren Gade” (Berlingske Tidende 2010a). På grund af hemmeligholdelsen kommer sagen til at 

handle om DR’s generaldirektør Kenneth Plummer og pressechef Jakob Winther, der skal være 

kompromitteret af båndet, som ingen må høre. Der er skurke nok, og Gade går af som en populær minister, 

efter massemedierne har kondenseret mening omkring ham som en minister, der ikke behøver at gå. 

 

Samtidig bliver der skabt en semantik om Søren Gade som ansvarlig for de fejl, hans embedsmænd har 

begået. Især pressechef Jakob Winthers fejl. Det særlige ved sagen er, at det er Gade selv, der initierer den 

semantik ved at udtale, at det er “far her”, der har ansvaret, hvis det viser sig, at der er en læk (Berlingske 

Tidende 2010b). Den udtalelse bliver siden betragtet som information flere gange i massemediesystemet 

(Kaae mfl. 2010), og der opstår en meningskondensering omkring Gade som ansvarlig for lækken 

ligegyldigt, hvem der har lækket den. Gade vælter sig selv ved at tage ansvar. Magtunderlegenhed rykker ind 

i magtoverlegenhed, og rummet for frihed til at vælte ministeren opstår. Her er det blot specielt, at det er 

Gade selv, der udnytter den frihed. Han får så at sige en legitimitet til at udnytte det uafgørbare politiske 

magtparadoks og massemediernes markering af information til at vælte sig selv. 
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Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Søren Gade - Ansvarlig for embedsfejl 

- Ingen grund til at gå 

10 måneder inde i Løkkes første regering. 

 

#10 Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech 

- søgeperiode 22.02.11-08.03.11 - søgeord “Hornbech”, “statsløse”, “minister”, “Løkke” - 55 artikler i 

Infomedia 

Birthe Rønn Hornbech holder i 2011 fast i, at hun ikke har gjort noget galt i statsløsesagen, idet hun selv har 

opdaget og rettet op på fejlen i sagen (Pihl mfl. 2011). Alligevel bliver hun væltet. Det gør hun blandt andet, 

fordi hun skyder ansvaret videre til sine embedsmænd. Den 2. marts refererer Berlingske Tidende til et 

interview, hvor hun svarer på, hvorfor hun har søgt juridisk bistand udenfor sit eget ministerium: “Fordi jeg 

ikke kan få svar her i huset” (Bonde og Søndergaard 2011). Samme dag skriver Politiken artiklen “Rønns 

embedsmænd kendte ikke regler om statsløse” (Hansen mfl. 2011), der om embedsmændene bruger udtryk 

som “på glatis”, “ulovlig administration”, “ulovlig praksis”, “tolkede regler forkert” og “modsiger sig selv og 

fejlfortolker” (Hansen mfl. 2011). Således bliver der skabt et semantisk rum for kritik af embedsmænd, 

hvorfor man kan få et indtryk af, at det ministeren beskyldes for at have gjort, vidst, sagt og fortiet ikke er så 

alvorligt. 

 

Rønn Hornbechs anstrengelser for at sende ansvaret for statsløsesagen nedad er dog nytteløst, for ligegyldigt 

hvem der var skyld i hvad, bliver hun stillet til ansvar politisk, da statsminister Lars Løkke Rasmussen fyrer 

hende. Statsløsekommissionen udtaler siden kritik af både Rønn Hornbech og hendes topembedsmænd; 

departementschef Claes Nilas og afdelingschef Kim Lunding14. 

 

Forløbet handler i høj grad om, hvem der er skyld i fejlen i sagen. Det ændrer dog ikke ved, at ministerens 

magtoverlegenhed bliver forskubbet, og den uafgørbare politiske situation bliver forsøgt afgjort i 

massemediesystemet. Det sker ved hjælp af semantikken om hendes ansvar for embedsmændenes fejl, og det 

sker ved semantikker, der kondenserer mening om hende som løgner og færdig. Hun bliver skabt semantisk 

som løgner, idet f.eks. Jyllands-Posten bringer et citat fra De Radikales leder Margrethe Vestager, der udtaler 

“der er ingen af hendes forklaringer, der holder efter bare to minutters eftertanke” (Brix mfl. 2011). Hun 

bliver dømt færdig af lederartikler i blandt andet Information, der skriver om Løkke Rasmussen, at “han må 

være det sidste menneske i Danmark, der har tillid til Birthe Rønn Hornbech” (Information 2011), af 

                                                             
14 Se (Statsløsekommissionen 2015) 
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politiske kommentatorer, der siger, at Rønn næppe står til at redde (Pittelkow 2011) og af danskerne, idet 

Berlingske Tidende bringer en Gallup-undersøgelse, der viser, at et flertal vil af med Hornbech (Jessen og 

Tang 2011). 

 

Rønn Hornbech fremstår til sidst som så svækket en minister, at hun reelt er væltet, inden hun egentlig er det. 

Magtunderlegenheden er rykket ind i magtoverlegenheden. Massemediernes meningskondensering i 

semantikker svækker hendes mandat som minister, og systemet løser den uafgørbare politiske magtstruktur. 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Birthe Rønn Hornbech - Ansvarlig for embedsfejl 

- Løgner 

- Færdig 

1 år og 10 måneder inde i Løkkes første regering 

 

#11 Kulturminister Uffe Elbæk 

- søgeperiode 30.11.12-05.12.12 - søgeord “Elbæk”, “Afuk”, “minister” - 38 artikler i Infomedia 

I 2012 takker Uffe Elbæk af som kulturminister, efter DR har afsløret, at Elbæk har lagt en række 

middagsselskaber og underholdning på AFUK, hvor hans mand arbejder. Elbæk bliver anklaget for 

nepotisme, og det kommer frem, at han er blevet advaret af sit embedsværk om, at det er en dårlig ide at 

bruge AFUK til at afholde flere arrangementer, hvorefter han alligevel holder det femte arrangement der 

(Benner 2012). Et faktum han tidligere har fortiet (Burhøi og Bonde 2012). Netop den fortielse bliver 

meningskondenseret til en semantik om Elbæk som løgnagtig minister, der ikke kan finde rundt i sine egne 

forklaringer (Karker 2012; Cordsen 2012). 

 

Mening bliver samtidig kondenseret i kommunikationen omkring Elbæk som en minister med dårlig 

dømmekraft. Der bliver sat spørgsmålstegn ved, om han kan fortsætte som minister (Burhøi og Bunde 2012; 

Blem og Larsen 2012). Gennem den meningskondensering formes en semantik, der bevarer 

kommunikationen omkring Elbæk som svækket minister, som Folketinget kan dømme inde eller ude. 

Berlingske Tidende bruger blandt andet sætningen: “Enhedslisten, der holder ministerens politiske liv i sine 

hænder, skærpede i går tonen” (Burhøi og Bonde 2012). Elbæk bliver iagttaget som en minister, hvis skæbne 

Enhedslisten kan afgøre, selvom oppositionens partier blot vil undersøge sagen nærmere. 

 

Der er derfor ikke dækning for at sige, at Enhedslisten alene holder ministerens politiske liv i sine hænder. 

Det gør de andre partier også. Der bliver altså ikke kondenseret mening omkring Elbæk som en færdig 

minister, som det er sket med flere af de andre væltede ministre, som er behandlet i denne analyse. Det der 
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afgør det paradoksale magtforhold i Elbæks sag er altså ikke forudsigelser om, at Elbæk er færdig, der kan 

blive til selvopfyldende profetier. Føromtalte løgnersemantik spiller en rolle, men især 

latterliggørelsessemantikken dominerer. Medierne kondenserer mening omkring Elbæk som latterlig 

minister. Her er et par overskrifter, der kan illustrere den pointe. “Kaotisk: Kaos-klovnen Uffe” (Miles mfl. 

2012), “Imorgen afgøres cirkusministerens skæbne” (Østergaard 2012), “Uffe med den røde tud” (Ekstra 

Bladet 2012). 

 

Cirkus-metaforen er med til at latterliggøre Elbæk, der ikke længere har magt over sin ministerpost. 

Forskellen mellem magtoverlegenhed og magtunderlegenhed bliver genindført i sig selv, da skandalen om 

AFUK bryder ud, og ved hjælp af mediernes meningskondesering bliver det uafgørbare magtforhold afgjort, 

og den 5. december siger Elbæk op og begrunder opsigelsen med hensynet til regeringens videre arbejde. 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Uffe Elbæk - Latterlig 

- Løgner 

1 år og 2 måneder inde i Thornings første regering 

 

#12 Udviklingsminister Christian Friis Bach 

- søgeperiode 07.11.13-21.11.13 - søgeord “Friis”, “Bach”, “GGGI” - 16 artikler i Infomedia 

Friis Bach er egentlig gået fri af den skandale, som Venstres formand Lars Løkke Rasmussen var involveret 

i, hvor det blev dokumenteret, at Løkke, i sin egenskab af bestyrelsesformand for klimaorganisationen 

GGGI, havde fløjet på første klasse for flere millioner danske skattekroner. Men pludselig kommer det frem, 

at Friis Bach har været med til at godkende organisationens flyveregler, og at ministeren har informeret 

Folketinget om, at der i en rapport udarbejdet af GGGI, ikke står noget om korruption med danske midler. 

Det viser sig ikke at være rigtigt (Frølich og Andersen 2013). Friis Bach skyder skylden på sit embedsværk: 

“Jeg kunne godt have ønsket, at jeg selv havde fået en bedre orientering” (Cordsen mfl. 2013), og siden 

kommer det frem, at embedsmænd har forholdt ministeren oplysninger. Information skriver artiklen “Friis 

Bach er før blevet ført på glatis af sine embedsfolk”, hvor de blandt andet bruger vendingerne “tilbageholde 

oplysninger om regnskabsfusk”, “ikke oplyst godt nok”, “afkræve sine embedsmænd en redegørelse” (Geist 

2013). 

 

Medierne iagttager embedsmændenes tilbageholdelse af oplysninger som information. Der opstår derved en 

meningskondensering og en semantik omkring embedsmændenes fejl. Om fejlen er begået af 

embedsmændene, af Friis Bach selv eller på ordre fra Friis Bach, er ikke afgørende. For semantikken bliver 

formet omkring embedsmændenes fejl, og det er de fejl, der gør, at Friis Bachs magtoverlegenhed som 
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minister bliver forskubbet. F.eks. svækker Enhedslistens Pernille Skipper ministeren ved at gøre ham politisk 

ansvarlig for de fejl, som embedsmændene i semantikken er blevet gjort ansvarlig for. Hun siger om sagen: 

“Det er meget bekymrende, at ministeren har fået en konkret advarsel for et år siden og ikke har handlet på 

den med det samme. Han burde have informeret Folketinget straks” (Cordsen mfl. 2013). 

Meningskondenseringen omkring embedsmændenes fejl, som Friis Bach selv har medvirket til at cementere, 

udvikler sig til, at Friis Bach selv bliver iagttaget som ansvarlig for de fejl, og på den måde skaber 

massemediesystemet ham semantisk som magtunderlegen minister og afgør den uafgørbare magtstruktur, der 

gør, at han bliver væltet. 

 

Yderligere er det værd at bemærke omkring Friis Bachs afgang, at massemedierne ved, at han vil trække sig 

den 21. november. Således erfarer alle seks aviser, der er genstand for denne analyse, at Friis Bach ville 

forlade sit job (Arnfred 2013; Cordsen mfl. 2013). Mening bliver kondenseret omkring ham som færdig på 

en helt anden måde, end de andre væltede ministre, der er analyseret. Her er det ikke politisk analyse eller 

gætterier, der skaber ministeren som færdig. Det er fakta. Således er der en færdig-semantik, men den er ikke 

del af årsagen til, at han bliver væltet. Den beslutning er allerede truffet på det tidspunkt. 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Christian Friis Bach - Ansvarlig for 

embedsfejl 

- Færdig 

2 år og 1 måneder inde i Thornings første regering. 

 

#13 Justitsminister Morten Bødskov 

- søgeperiode 26.11.13-10.12.13 - søgeord “Bødskov”, “Christiania”, “minister”, “Kjærsgaard” - 43 

artikler i Infomedia 

Da PET-chef Jakob Scharf forlader sit job den 3. december, er der reelt kun én skurk tilbage i sagen om 

PET’s kig i Pia Kjærsgaard kalender i forbindelse med Folketingets Retsudvalgs tur til Christiania. Den 

skurk er justitsminister Morten Bødskov. Dagen efter skriver Berlingske Tidende artiklen: “PET-chefs 

afgang lægger pres på Justitsministeren” (Haslund mfl. 2013), og B.T. bidrager med: “Samråd: Nu ligger 

aben hos Morten Bødskov” (Karker 2013). Det springende punkt er, hvor meget Bødskov har vidst om 

sagen. Den 7. december kommer det frem, at Bødskov har orkestreret en historie, så besøget på Christiania 

kunne aflyses (Krog og Kronberg 2013), og der bliver i flere dage kondenseret mening og skabt semantik om 

ham som løgner, inden han selv erkender løgnen (Krog 2013). 

 

DF’eren Peter Skaarup kræver tidligt ministerens afgang, idet han siger: “Jeg mener klart, at justitsministeren 



46 
 

bør trække sig” (Haslund mfl. 2013), og den 6. december skriver Ekstra Bladet i en leder, at “Bødskovlen 

fortjener at blive forhenværende minister” (Ekstra Bladet 2013). Massemedierne iagttager det som 

information, at Bødskov bør gå af, og gennem Skaarup, Ekstra Bladet og andres udtalelser bliver mening 

kondenseret omkring Bødskov som færdig minister. Der dannes altså semantik om Bødskov som færdig, og 

samtidig bliver han iagttaget som en latterlig minister, der fortjener øgenavnet “Bødskovl”. I B.T. skoser Pia 

Kjærsgaard Bødskovs ageren, der “minder om noget i en bananrepublik” (Krog 2013). Kjærsgaard bidrager 

til latterliggørelsen, og efter et samråd trækker Enhedslisten støtten til Bødskov, der går af for at undgå et 

mistillidsvotum. 

 

Medierne skaber altså semantikker om ministeren som løgner, færdig og latterlig. Dertil bidrager de ved at 

trykke ledere og citater fra andre politikere, der får ministeren til at fremstå svækket, løgnagtig, uden 

allierede og som en “skovl”, der ikke egner sig til at være minister. Bødskov står latterliggjort tilbage uden 

mulighed for at hævde sig. Det sidste kan eksemplificeres ved, at han i et debatindlæg i Politiken angriber 

Pia Kjærsgaard og hendes ageren i sagen, hvortil avisen giver Kjærsgaard endnu en mulighed for at 

latterliggøre Bødskov. “At begynde at skrive et debatindlæg inden et samråd på tirsdag (to dage efter red.), 

det får mig til at tænke, at han godt nok har travlt ved håndvasken i øjeblikket” (Aarestrup 2013). Ekstra 

Bladet refererer til debatindlægget dagen efter og giver Kjærsgaard en ny mulighed for at træde på Bødskov. 

Hun siger, at det er “stjernedumt” at skrive sådan et debatindlæg (Østergaard 2013). 

 

Mening bliver altså kondenseret semantisk omkring Bødskov som latterliggjort, og der bliver hele tiden 

knyttet nye kommunikationer til den kondenserede mening. Når Bødskov forsvarer sig, bliver meningen 

aldrig mere end aktualiseret og glemt igen. Således forfalder Bødskovs kommunikation straks efter, den er 

aktualiseret (Andersen 1999: 143). Den falder altså på ydersiden af forskellen mellem kondenseret mening 

og mening, og der bliver derfor ikke knyttet an til den kommunikation i den kommunikation, der følger. Det 

er alene den kondenserede mening, der bliver bevaret i kommunikationen og derved skabes semantikken om 

ham, og derfor bliver Bødskovs forsøg på at forsvare sig i debatindlægget ikke vellykket. 

Ignoreringen af Bødskovs pointer i sagen er et godt eksempel på, hvordan massemedierne afgør den 

uafgørbare magtstruktur. Bødskovs kommunikation bliver ikke iagttaget som bevaringsværdig. I stedet 

markeres de allerede fasttømrede semantikker omkring Bødskov som løgner, latterlig og færdig. I eksemplet 

med debatindlægget er det Kjærsgaard, der får lov at bygge videre på den semantiske forståelse af Bødskov, 

men også mediernes lederartikler dyrker den semantik (Ekstra Bladet 2013). 
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Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Morten Bødskov - Løgner 

- Latterlig 

- Færdig 

2 år og 2 måneder inde i Thornings første 

regering. 

 

#14 Forsvarsminister Carl Holst 

- søgeperiode 15.09.15-29.09.15 - søgeord “Holst”, “Ingemann”, spindoktor”, “minister” - 25 artikler i 

Infomedia 

Der opstår ballade omkring forsvarsminister Carl Holst, da det kommer frem, at han har brugt en ansat i 

regionen, Christian Ingemann, som personlig rådgiver under valgkampen til Folketinget (Østergaard og 

Mathiessen 2015). Det lyver han i første omgang om, inden han må trække i land og udtale, at han har 

udtrykt sig upræcist og erkender, at han har bevæget sig i en gråzone (Vibjerg mfl. 2015). Massemedierne 

kondenserer mening omkring hans løgne og skaber en semantik om Holst som løgnagtig minister, hvilket 

kan anskueliggøres ved overskriften “Lidt for Carl: Taget i løgn” (Østergaard mfl. 2015a) og ved 

vendingerne “brevet udstiller Carl Holst som en løgner” (Bjerre 2015b), “det er helt tydeligt, at Holst 

plankede en lodret løgn ud i medierne” (Engell 2015a). 

 

Det åbenlyse i Holsts løgne får samtidig massemedierne til at kondensere mening om ministeren som 

latterlig. Han bliver kaldt “Carl Smart” (Østergaard mfl. 2015b), “Kong Carl” (Vibjerg og Kaae 2015) og 

“Hovsa Carl” (Bjerre 2015c). Holsts magtoverlegenhed som minister er altså i spil, og det ser tidligt ud som 

om, at det er et spørgsmål om tid, før massemedierne har afgjort den uafgørbare magtstruktur. Der bliver 

ikke blot skabt semantikker omkring Holst som løgner og latterlig. Han bliver også betragtet som færdig. 

 

Massemedierne begynder at markere som information, at der er vælgerflertal mod ham (Gjertsen og Carlsen 

2015), og citerer hæren, flyvevåbnet og søværnet for at sige, at de mange sager om ministeren skygger for 

det daglige arbejde (Bjerre 2015a). Her bliver mening altså kondenseret omkring Holst som færdig minister. 

Et semantisk billede som medierne genproducerer og tilfører ny værdi gennem blandt andet lederartikler og 

politiske kommentatorer, der forudsiger hans fald (Engell 2015b). Semantikken omkring Holst som færdig 

minister er med til at vælte ham, og den 29. september siger han op. 
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Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Carl Holst - Latterlig 

- Løgner 

- Færdig 

3 måneder inde i Løkkes anden regering. 

 

#15 Miljø- og landbrugsminister Eva Kjer Hansen 

- søgeperiode 13.02.16-27.02.16 - søgeord “Kjer”, “minister”, “landbrug”, “miljø”, “Løkke” - 25 

artikler i Infomedia 

Eva Kjer Hansen bliver første gang mødt med kritikken af hendes kreative regnemetoder i Berlingske 

Tidende (Nørgaard mfl. 2016). Regnemetoderne skal få det til at se ud som om, at hendes landbrugspakke 

både tilgodeser miljø og landbrug. Siden følger Ekstra Bladet op med lederen “Evas kasketter”, hvor de 

bruger vendinger som “snydt på vægten”, “regnet lidt kreativt”, “mere inspireret af lobbyister (...) end af 

miljøfolkene” og “hun har valgt side” (Ekstra Bladet 2016). Der bliver altså kondenseret mening omkring 

Kjer Hansen som løgnagtig minister, og hun bliver samtidig gjort ansvarlig for de fejl, der er begået i 

embedsværket. Det gøres klart i Berlingske Tidende (Nørgaard mfl. 2016), og mening bliver kondenseret, da 

anonyme embedsmænd står frem og forklarer, at de omstridte tal var bestillingsarbejde fra ministeren 

(Berlingske Tidende 2016). 

 

Derpå konkluderer Ekstra Bladet, at statsminister Lars Løkke Rasmussen må fjerne enten landbrugs- eller 

miljøkasketten fra Kjer Hansen, hvorfor hendes løgne og ansvar for fejlene i regnemetoderne bliver iagttaget 

som så alvorlige, at hun ikke kan bestride jobbet som minister for både landbrug og miljø (Ekstra Bladet 

2016). Løgnen og ansvaret for embedsmændenes fejl bliver iagttaget som afgørende for ministerens fremtid 

som minister. Magten er sat på spil i semantikken, og der bliver arbejdet på at afgøre den uafgørbare 

magtstruktur. Læg mærke til at massemedierne ikke producerer semantik om, at Kjer Hansen bør være 

færdig som minister. I eksemplet er Ekstra Bladet blot ude på at sige, at det ikke giver mening, at miljø og 

landbrug er samlet i samme ministerium. Der er således ikke tale om en færdig-semantik. 

 

I det hele taget kommer sagen om ministeren til at handle mindre om ministeren selv og mere om 

magtkampen mellem statsminister Løkke Rasmussen og De Konservatives leder Søren Pape. Sidstnævnte 

kræver indrømmelser for ikke at trække tæppet væk under Kjer Hansen, som oppositionspartierne ønsker 

fjernet. I sidste ende er de to semantikker, der her er iagttaget med til at afgøre den paradoksale magtstruktur, 

idet De Konservative henviser til embedsmændenes regnefejl, og Kjer Hansens løgne om dem, i deres 

argumentation for at trække tilliden til hende. Pape siger: “Ministeren har ikke givet et retvisende billede, 



49 
 

hun har ikke levet op til sit ansvar på trods af gentagne opfordringer. Det vil hun ikke rette op på. Derfor har 

vi ikke længere tillid til ministeren” (Karker 2016). 

Sammenfatning: 

Case Semantik Regeringscyklus 

Eva Kjer Hansen - Ansvarlig for embedsfejl 

- Løgner 

8 måneder inde i Løkkes anden regering. 

 

Opsamling på semantikanalysen 

Som vi har set i analysen af de 15 væltede ministre ovenfor, er den uafgørbare magtsituation i det politiske 

system blevet afparadokset i massemediesystemet. Massemedierne kondenserer mening til semantikker ved 

at iagttage gennem koden information/ikke-information, der fører til, at de 15 ministre er blevet væltet. En 

del af de semantikker viser sig at være de samme for en række af ministrene: 

 

Løgnersemantik: 10 af 15 

Færdigsemantik: 9 af 15 

Ansvarlig for embedsfejl-semantik: 5 af 15 

Latterligsemantik: 5 af 15 

 

Det ser altså ud til, at en væltet minister ofte bliver fremstillet som løgner og færdig, inden han bliver væltet, 

og at en væltet minister også kan blive offer for latterliggørelse og semantikken om ministeren som ansvarlig 

for embedsmændenes fejl. Om de to sidste kan det bemærkes, at det er en god ide for en minister at holde sig 

populær og dermed undgå latterliggørelse, og at det ikke giver mening at skyde skyld på embedsmænd, fordi 

det alligevel er ministeren, der har det politiske ansvar og kan blive væltet på den baggrund. De to 

semantikker, vil ikke blive behandlet yderligere her. Jeg vil i stedet koncentrere mig om løgner- og 

færdigsemantikkerne. 

 

Udsigelseskraft 

Løgner- og færdigsemantikkerne i massemediesystemet er med til at afgøre det uafgørbare magtforhold i det 

politiske system, men hvad betyder det for udsigelseskraften? Kan jeg drage den konklusion, at der er en 

kausalitet mellem løgner- og færdigsemantikkerne og væltede ministre? Nej, det er netop ikke pointen. 

 

Pointen er, at udsigelseskraften består i, at når en skandaleramt minister bliver væltet, så er det ofte, fordi han 

er blevet skabt semantisk i massemedierne som løgner eller færdig. Semantikanalysen viser sammenhænge 
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og tendenser i empirien, men ingen kausalitet. Det vil sige, at det ikke er givet, at en minister bliver væltet, 

hvis han i massemediernes markering af information bliver skabt semantisk som løgner eller færdig. 

 

Det var f.eks. tilfældet med skatteminister Svend Erik Hovmand, der i 2003 var involveret i en sag om et hul 

i skattelovgivningen, der sikrede TDC et fradrag på godt 600 millioner kroner (Nielsen 2003). Det viste sig, 

at Hovmand vidste langt mere om sagen, end han i første omgang påstod, og mening blev kondenseret 

omkring ham som løgner. Politiken brugte blandt andet vendingerne “derved rokkes der ved 

Skatteministeriets hidtidige forklaring” (Bjerge og Nielsen 2003) og “det passer nemlig ikke - som hævdet af 

skatteminister Svend Erik Hovmand - at…” (Steensbeck og Klarskov 2003). 

 

Svend Erik Hovmand blev aldrig væltet, selv om massemedierne iagttog ham som løgner. Massemedierne 

forsøger at afgøre den uafgørbare magtstruktur ved hjælp af en løgnersemantik, men Dansk Folkeparti blev 

aldrig overbevist. De var klippefaste i deres støtte til ministeren (Jørgensen 2003), og det kom aldrig på tale, 

at Hovmand kunne få et mistillidsvotum imod sig. 

 

Massemediernes markering af information, der skaber en minister som løgner og færdig, viser altså en 

sammenhæng mellem ministercasene. Med Hovmand-eksemplet har jeg samtidig vist, at vi ikke kan påstå, at 

der er en kausalvirkning. Der vil i det følgende blive fremhævet nogle væsentlige pointer om løgner- og 

færdigsemantikkerne, og der vil blive fulgt op på Tumbers teori om honeymoon-perioden (Tumber 2004: 

1131) og dennes betydning for skandaleramte ministre. 

 

Løgnersemantik 

10 af 15 væltede ministre bliver skabt semantisk af massemedierne som løgnere. Det er altså anskueliggjort, 

at massemedierne gennem markering af information danner koden løgner/ikke-løgner. Det betyder ikke, at 

ikke-løgnerne ikke bliver væltet, for det har vi netop set, at de gør, men det betyder måske noget andet. 

 

Pia Gjellerup, Henriette Kjær, Lars Barfoed, Søren Gade og Christian Friis Bach er de fem ministre, der ikke 

er blevet væltet af løgnersemantikken. Årsagen kan være den simple, at de ikke har løjet, men blot klokket i 

det på andre måder. Interessant er det, at ikke-løgnerne tilsyneladende har gode muligheder for at gøre 

comeback i politik efterfølgende. De har alle fem på forskellige måder gjort comeback efter at have været 

væltede ministre. Gjellerup blev siden erhvervsminister og finansminister. Kjær blev politisk ordfører og 

formand for den konservative folketingsgruppe. Barfoed blev formand for Det Konservative Folkeparti samt 

transportminister og justitsminister. Gade er nu gruppeformand i Venstre og har af flere omgange bejlet til en 

ny ministerpost. Friis Bach blev straks efter sin afgang næstformand for De Radikales folketingsgruppe og er 

nu leder af FN’s økonomiske kommission for Europa. 
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Der ser dermed ud til at være en tendens til, at de væltede ministre der ikke bliver iagttaget som løgnere også 

har en god chance for at gøre comeback i politik. Det betyder ikke, at vi så kan konkludere, at de ministre der 

bliver væltet af løgnersemantikken ikke kan gøre comeback. Således har vi set, at Anders Fogh Rasmussen 

var offer for løgnersemantikken, da han blev væltet i 1992. Siden blev han formand for Venstre i 1998, 

statsminister i 2001 og generalsekretær i NATO i 2009. Om Fogh Rasmussens comeback kan vi sige, at det 

ligner forløbet omkring flere af ikke-løgnerne. Til Fogh Rasmussens comeback knytter sig en 

genopbygningssemantik15, som der også gør i eksemplet Lars Barfoed, ligesom der i eksemplerne Pia 

Gjellerup og Søren Gade er en “ingen-grund-til-at-gå-semantik”, der også giver legitimitet til et politisk 

comeback. Det ser derfor ud til, at det er afgørende for, om man kan få comeback i politik efter at have været 

væltet minister, at man ikke bliver udstillet alt for kompromitterende, når man bliver væltet, og at man 

derefter har skabe en ny fortælling om sig selv - en ny semantik, som afløser den gamle. Det viser så igen, at 

magtstrukturer på den måde ikke er statiske, men at de udvikler sig i takt med semantikken. 

 

Færdigsemantik 

Pointen om at færdigsemantikken i massemediesystemet er med til at afgøre den uafgørbare magtstruktur i 

det politiske system følger Allern og Pollacks (2012) analyse af, at politiske kommentatorer - de såkaldte 

eksperter - iagttages som meningsdannere, fordi de alene får autoritet af igen og igen at blive brugt og 

genbrugt i tv, radio og aviser. Dermed bliver massemedierne en selvstændig politisk institution, der kan 

intervenere i politiske processer, og hvis de først har dømt en skandaleramt politiker færdig, så bliver det en 

form for selvopfyldende profeti (Allern og Pollack 2012: 21). 

 

Det er iagttaget i empirien, at 9 af de 15 væltede ministre har fået stemplet færdig, før de rent faktisk har 

været det. De politiske kommentatorer og meningsdanneres udsagn bliver iagttaget som information i 

massemediesystemet, og dermed bidrager de til at afgøre magtforholdet mellem minister og opposition, idet 

de i markeringen af information har blik for koden færdig/ikke-færdig. Det kan iagttages som 

massemediernes forsøg på at skabe fremtiden og intervenere i politiske processer. Det betyder, at teorien om 

politiske meningsdanneres selvopfyldende profetier (Allern og Pollack 2012: 21) passer på nogle af de 

ministre, der bliver væltet i Danmark. Jeg vil i det følgende fremhæve et par eksempler for at illustrere 

pointen. 

 

                                                             
15 Genopbygningssemantikken bliver synlig flere år efter, Fogh Rasmussen er blevet væltet som skatteminister. Det 

sker, inden han bliver formand for Venstre i 1998. Jyllands-Posten skriver blandt andet: “Spørger man til hans stærke 

sider, er det især hans saglighed og evner som ideologisk nyskaber, der bliver fremhævet. Således er det (...) i høj grad 

Anders Fogh Rasmussens fortjeneste, at Venstre har markeret en klar profil med appel til de unge” (Christensen 1998). 

I samme artikel bliver hans fortid som væltet minister ikke nævnt på noget tidspunkt. 
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Politiske kommentatorer 

Seks af de væltede ministre, der er blevet dømt færdige i massemedierne, er blevet det af politiske 

kommentatorer, og det er bemærkelsesværdigt, at de seks alle er blevet væltet fra 2005 og frem. Det kunne 

betyde, at de politiske kommentatorer først fra midten af 00’erne og frem for alvor rykker ind i avisernes 

spalter og ytrer sig som eksperter til redaktionelle artikler. 

 

Vi kan fremhæve eksemplet Henriette Kjær, der i 2005 blev dømt færdig af TV2’s politiske kommentator 

Ralf Pittelkow (Evry 2005), der ikke kunne se hende blive ansat i Fogh Rasmussens næste regering, der 

skulle udpeges tre dage senere efter hendes fald. Kjær sagde op dagen efter. I eksemplet har en politisk 

kommentator fældet dom over ministeren, før hun reelt er væltet. Medierne iagttager de politiske 

kommentatorers analyser som information, og mening kondenseres til en egentlig semantik om en færdig 

minister. Kommentatorens analyse er dermed med til at skabe fortællingen om ministeren, og 

kommentatorerens forudsigelse bliver opfyldt. Ved at bruge kommentatorernes udsagn er massemedierne 

også med til at skabe rummet for, at deres udsagn kan blive til selvopfyldende profetier og dermed afgøre 

den uafgørbare magtstruktur. 

 

Lederartikler 

Tre af de ministre, der er blevet dømt færdige i medierne før deres afgang, er blevet det af lederartikler på en 

række af undersøgelsens seks aviser. Det drejer sig blandt andet om Ole Stavad i 1994. Berlingske Tidende 

gik den 24. oktober 1994 ud med en melding til Stavad om at gå af på baggrund af det fejlagtige 

skattefradrag, han havde givet Spar Nord i forbindelse med deres køb af resterne af Himmerlandsbanken. “Vi 

mangler (...), at Ole Stavad af egen drift tager sit politiske ansvar alvorligt og pauserer som minister” 

(Berlingske Tidende 1994). 

 

Eksemplet Stavad illustrerer samme trend som med Henriette Kjær ovenfor. Når massemedierne iagttager 

det som information, at Stavad er færdig, bliver Stavad væltet. Det bliver en selvopfyldende profeti. 

Eksemplerne er et forsøg på at vise, hvad der allerede i litteraturen er beskrevet som en større tendens ved 

politiske skandaler, som også kan overføres til væltede ministre i Danmark. Medierne bliver skueplads for 

politiske magtkampe, hvor mening bliver kondenseret til semantikker omkring ministre, og semantikkerne er 

med til at afgøre magtstrukturen. 

 

Dermed bidrager politiske kommentatorer og avisernes lederartikler til at kondensere mening og skabe 

semantikker. I eksemplerne bidrager de til at dømme ministre færdige, og det er medvirkende til, at ministre 

mister magtoverlegenheden helt og bliver væltet. På den måde ser det ud som om, det danske mediebillede 

har fulgt den udvikling, der skete i 1980’erne og 1990’erne i Storbritannien, som Tumber (2004) og Manuel 
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Castells (1997) beskriver som følger: “Rather than acting as a fourth estate, the media instead are the 

ground for power struggles” (Castells 1997: 337; Tumber 2004: 1123). De klassebaserede samfund er 

opløst, og massemedierne har gennem sin differentiering gjort sig fri af klassestrukturerne (Luhmann 2002a: 

90) og er derfor heller ikke længere bundet til partiinteresser. Derfor er det naturligt, at de får en ny rolle som 

skueplads for magtkampe, der rykker ud af lederartikler for nu også at gennemsyre redaktionelle artikler, 

hvor eksperter udtaler sig. Svækkelsen af de klassebaserede partier og medier har gjort politikere mere 

afhængige af opinions- og popularitetsmålinger, fordi der dermed er færre sikre vælgere (Allern og Pollack 

2012: 34). Den udvikling gør, at mens massemedierne er det primære sted at blive promoveret, gør det dem 

samtidig sårbare overfor massemedierne (Tumber 2004: 1123). Som vi har set, er en skandaliseret minister i 

Danmark altså også meget sårbar. Han kan ikke styre massemediernes agendaer, og derfor bliver han væltet, 

hvis massemedierne markerer det som information, at han skal væltes. 

 

Sociale medier 

Spørgsmålet er så, om ministre (og politikere generelt) er ved at vinde den magt tilbage via sociale medier 

såsom Facebook og Twitter, hvor ministre selv kan styre, hvilke budskaber de vil ud med. På den måde er de 

måske ved at slippe fri af afhængighedsforholdet til massemedierne, når de skal af med deres budskaber, 

men det forsvindende afhængighedsforhold går kun den ene vej. Medierne er stadig afhængige af politikere, 

og det kan øge kløften mellem medier og ministre. For hvordan kan medier leve videre som medier, hvis 

ikke de selv kan styre, hvad de vil iagttage som information? Hvis de ikke selv kan bestemme, hvilke 

spørgsmål ministrene skal svare på? Det kan de kun ved at bruge endnu flere politiske kommentatorer og 

eksperter og derved skabe en endnu større bane for, at en skandaleramt minister udvikler sig til at blive en 

væltet minister. 

 

For at følge Luhmann vil man aldrig kunne styre massemediernes realitet, fordi de ikke ser det som deres 

opgave at stille dækkende informationer om verden til rådighed. De ser det som deres opgave at skabe 

information og dermed fortsætte systemets autopoiesis, hvor information hele tiden bliver til ikke-

information og derved skaber behov for at skabe ny information (Luhmann 2002a: 123). Det betyder, at 

massemedierne ikke vil stille sig tilfredse med at reproducere ministres tweets og Facebook-opdateringer. De 

vil selv sætte dagsorden, og anerkender ministrene ikke det afhængighedsforhold, bliver de særdeles sårbare 

(Tumber 2004: 1123). 

 

Sociale medier skaber altså nogle helt andre udfordringer for ministrene, idet de repræsenterer en ny 

medieform, som irriterer koblingen mellem det politiske og det massemedielle system. Sociale medier lader 

sig nemlig ikke nødvendigvis indkapsle af Luhmanns definition på massemedier. Hvis vi følger Jesper 

Tække kan sociale medier defineres som netværk (Tække 2010: 128). Og netop netværk har Luhmann 
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lokaliseret som en trussel mod samfundets funktionelle differentiering, idet de kan skabe en tværgående 

forbindelse mellem funktionssystemerne, der kan gøre samfundet til medie for netværksformerne 

vennetjenester og korruption, der kan operere på tværs af systemerne (Luhmann 2002b: 129-130). Det er 

netop netværk, sociale medier såsom Facebook og Twitter kan skabe. Disse netværk kan bruges, når behovet 

opstår uafhængigt af funktionen (ibid: 131). Ministeren kan bruge sociale medier efter behov, påvirke et 

hvilket som helst system og springe massemedieleddet over. Dermed kan ministeren måske nok forsøge at 

styre massemedierne, men da massemedierne ikke kan styres (Luhmann 2002a: 123), kan forsøget være med 

til at skabe rum for semantik, der kan føre til flere ekspertudtalelser, flere selvopfyldende profetier, flere 

væltede ministre. 

 

Omvendt kan sociale medier også iagttages mindre dystopisk. Tække eksemplificerer, hvordan Facebook og 

Twitter kan styrke Luhmanns funktionelle differentiering gennem kommentarer, delinger, statusopdateringer 

af tweets om emner differentieret i videnskab, politik, kultur osv. (Tække 2010: 131-132). På den måde 

forbruges tweets og facebook-opdateringer som nyheder, og ministre kan styre nyheder gennem de 

holdninger, refleksioner og tolkninger, de udlægger. Denne direkte kontakt til brugeren er dog ikke 

ensbetydende med, at ministeren kan styre massemedierne bedre, for han er stadig afhængig af 

afhængighedsforholdet til massemediesystemet. Bidrager han ikke til deres produktion af information, kan 

han igen skabe et rum for semantik, der kan føre flere væltede ministre. 

 

Regeringscyklus 

Her vil jeg vende mig væk fra den enkelte minister og fokusere på den regering, ministeren er en del af. Via 

studier af regeringer i Storbritannien og USA har Tumber sandsynliggjort, at en regerings honeymoon-

periode (Tumber 2004: 1131) har betydning for, hvordan massemedier iagttager information. Altså at en 

regering får en periode, hvor den er fredet fra massemediernes jagt på ministre. 

 

Ud fra dette speciales 15 væltede ministre (og en enkelt der ikke blev væltet) vil jeg sandsynliggøre, at 

Tumbers teori også giver mening i forhold til regeringer i Danmark. Det ser nemlig ud til, at der er en 

temporal dimension, der skaber en glidning i massemediesystemets kode. At massemedierne iagttager sin 

egen kode forskelligt alt efter, hvor regeringen er i sin cyklus, så det der markeres som information på et 

givet tidspunkt, ikke bliver det på et andet. Dermed er massemedierne med til at bestemme, hvornår mening 

om regeringer aktualiseres og glemmes igen, og hvornår mening bliver kondenseret og skaber semantik, der 

kan være med til at ændre magtstrukturerne i det politiske system. Her en oversigt over hvor lang tid, der går, 

før den enkelte regerings første minister bliver væltet: 

 

Schlüter-regeringen (1990-1993): Fogh Rasmussen - 1 år og 11 måneder. 
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Nyrup-regeringen (1993-2001): Gjellerup - 63 dage. 

Fogh Rasmussen-regeringen (2001-2009): Jensby - 2 år og 5 måneder. 

Løkke Rasmussen-regeringen1 (2009-2011): Gade - 10 måneder. 

Thorning-regeringen (2011-2015): Elbæk - 1 år og 2 måneder. 

Løkke Rasmussen-regeringen2 (2015-?): Holst - 3 måneder. 

 

Det fortæller os ikke andet end, at det er forskelligt, hvor lang tid der går, før en regerings første minister 

bliver væltet. Men det er netop pointen at vise den forskellighed. For honeymoon-perioderne vil altid være 

forskellige alt efter, hvilken regering der er tale om, og der vil altid være medvirkende omstændigheder, der 

spiller ind på, hvornår en honeymoon-periode starter og slutter. Tumber siger: “Most governments come into 

power and enjoy a honeymoon-period. At issue is how long the period lasts and why it may collapse at some 

particular time” (Tumber, 2004, s. 1131). 

 

Det vil i det følgende blive argumenteret for, at der er en temporal glidning i massemediernes kode, når de i 

deres selektionsproces markerer det som ikke-information, at en minister begår lovbrud, når han er beskyttet 

af honeymoon-perioden. Argumentet vil blive fremlagt med udgangspunkt i eksemplet Claus Hjort 

Frederiksen, der blev afsløret i massiv svindel i en række radioprogrammer i P1 Orientering i 2008 (Tynell 

2009). 

 

Massemedierne behandlede kun meget sporadisk de afsløringer, P1’s udsendelser lagde frem. Således skrev 

Information to artikler om emnet i perioden, hvor udsendelserne blev sendt. De fem andre aviser trykte ikke 

en eneste artikel om emnet. Det viser en Infomedia-søgning på ordene “Claus”, “Hjort” og “Orientering”. 

Information skrev en artikel den 23. april 2009, der hed “Flertal: Kammeradvokaten skal undersøge Hjorts 

forsøg” (Klingsey 2009) og den anden var en leder dagen efter, der blot hed “Syge Forklaringer” 

(Information 2009). I artiklerne rullede Information Hjorts lovbrud ud, mens Socialdemokraterne, SF, 

Enhedslisten og Dansk Folkeparti forklarede, at de ville have Kammeradvokaten16 til at undersøge sagen. 

Det blev altså ikke undersøgt, om der ville blive lagt pres på Hjort, og Information fulgte ikke op med 

historier om sagen de følgende dage. 

 

I P1’s udsendelser bliver der lagt vægt på den retslige logik, og modsat i de 15 tilfælde med væltede ministre, 

bliver den politiske logik ikke dyrket synderligt. Måske fordi regeringen var beskyttet af honeymoon-

perioden og deraf af det temporale glid i koden information/ikke-information? Måske fordi det blev betragtet 

som umuligt at skabe et flertal mod ministeren og dermed ryste magtforholdet mellem overlegen og 

                                                             
16 Kammeradvokaten er statens advokat. Den leverer advokatydelser til centraladministrationen. Altså til regering, 

ministerier og styrelser. 
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underlegen? Omvendt var flertallet for at få sagen undersøgt jo til stede, men den politiske vinkel blev aldrig 

dyrket. Således brugte Information seks kilder i artiklen (Klingsey 2009), hvoraf kun Enhedslistens Line 

Barfoed forholdte sig til Hjort Frederiksens politiske ansvar. Hun sagde: “Sagen skal undersøges, og så må vi 

diskutere, hvad vi kan få flertal for. Vi må se, om DF synes, at det er ok, at små mennesker kommer i 

klemme” (Klingsey 2009). Massemediesystemet iagttager altså regelbrud som ikke-information og ønsker 

ikke at skelne mellem ret og uret. Historierne om Claus Hjort Frederiksen gav journalisten bag, Jesper 

Tynell, den prestigefyldte Cavling-pris17 i starten af 2010, mens Hjort Frederiksen kort forinden var blevet 

forfremmet til finansminister. Medierne hædrede altså en journalist, der oprullede en sag om en række 

regelbrud, som massemediesystemet iagttog som ikke-information. 

 

Hjort Frederiksen-eksemplet viser det temporale glid i massemediesystemets kode, og samlet set tegner det 

et billede af, at det ikke nødvendigvis er skandalens omfang, der er afgørende for, om massemedierne 

interesserer sig for den. Det kan være lige så afgørende, hvor regeringen er i sin cyklus. Er den ny? Er den 

udbrændt? Har der været mange skandaler? Hvor stærk er statsministeren? Hvor stærk en alliance er 

regeringen i? 

 

Pointen med at vise, at Tumbers teori om en honeymoon-periode også kan bruges på danske regeringer er, at 

massemedierne ikke iagttager hverken ministre eller regeringer systematisk, men manipulativt med koden 

information/ikke-information (Luhmann 2002a: 56-57). Det er således en del af massemediernes 

selektionsproces, hvor regeringen er i sin cyklus, og er den skandaleramt, er der sandsynlighed for, at den 

bliver mere skandaleramt. Massemedierne markerer altså information forskelligt på forskellige tidspunkter, 

og derfor er der en temporal glidning i dets kode. 

 

På baggrund af det kan vi spørge os selv, om Claus Hjort Frederiksen var blevet væltet, hvis regeringen ikke 

lige havde fået en ny honeymoon-periode ved valget i 2007, hvor samarbejdet med Dansk Folkeparti blev 

cementeret. Og vi kan spørge os selv, om Anders Fogh Rasmussen og Eva Kjer Hansen var blevet offer for 

løgnersemantikken og væltet af deres poster, hvis ikke deres regeringer stod historisk dårligt. Det kan vi ikke 

vide, og det er heller ikke pointen. Pointen er, at det ikke kun er sagens alvor, der er afgørende for, hvilke 

ministre der bliver væltet hvornår. Regeringens cyklus, og dermed semantikken omkring regeringen, spiller 

også ind. Det skaber et billede af, at det er kontingent, om en sag bliver iagttaget som information i 

massemedierne, og om en minister deraf kan blive væltet. 

                                                             
17 Cavling-prisen uddeles af en komité, der er udpeget af Dansk Journalistforbunds ledelse og består af ledende 

medarbejdere på forskellige medier. 
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Magtkontingens 

At massemedierne former semantikker omkring ministre, og at der er et temporalt glid i deres markering af 

information gennem deres skelen til regeringens cyklus, betyder ikke, at det er massemedierne, der afgør den 

uafgørbare magtstruktur. Det er den semantik, massemedierne skaber, der afgør uafgørbarheden, og man kan 

derfor sige, at massemediesystemet faciliterer kampen om magten. At massemedierne bliver brugt politisk 

sådan som Castells har foreslået: “What happens in this media-dominated political space is not determined 

by the media: it is an open social and political process” (Castells 1997: 312). Således er det primært 

ministre, andre politikere og kommentatorer, der lægger grund for semantikkerne ved deres udtalelser og 

brug af professionel kommunikation, hvormed politikere kan påvirke den offentlige dagsorden ved at lække 

historier til udvalgte journalister og vinkle på konflikt og drama (Esmark og Blach-Ørsten 2011: 12). 

 

I massemediesystemet kan massemedierne manipulere med de informationer, de har, mens ministre, 

politikere og kommentatorer kan manipulere de informationer, de giver. Det drejer sig ikke kun om 

kommentarer i avisernes historier. Politikernes markering af information i massemediesystemet kan f.eks. 

også ses i vedtagelsen af det, der er blevet kaldt mørklægningsloven, hvor adgang til aktindsigt i 

udvekslinger af papirer mellem forvaltning og minister blev indskrænket (Ny offentlighedslov 2013). 

Summen af informationer i massemediesystemet er altså afhængig af, hvilke informationer medierne får og 

først derefter afhængig af, hvilke af de informationer massemedierne vælger at bringe. 

 

Massemedierne er et værktøj for det politiske system til at afgøre det paradoksale magtforhold, og 

massemediernes rolle i at vælte ministre er afhængig af, hvordan ministre, politikere og kommentatorer 

agerer i massemediesystemet. Dermed kan jeg også introducere et nyt begreb, jeg vil kalde for 

magtkontingens. Denne kontingens knytter sig til, om en minister bliver væltet og ikke til, hvordan en 

minister bliver væltet, for det sker ved hjælp af de semantikker, der er iagttaget i de 15 cases ovenfor. Det 

nye begreb er i sig selv selvmodsigende og strider mod det, Luhmann har lært os om magt: “The function of 

power lies in the regulation of contingency” (Luhmann 1979: 114). Magt er altså normalt det, der regulerer 

og fikserer kontingens, men her er det magten selv, der er kontingent, og den formår ikke at fiksere sig selv. 

Det kan illustreres sådan: 
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FIGUR 2: Koden er magtkontingens/fikseret magtkontingens, hvor magtkontingens ligger på den markerede inderside 

af forskellen. Den fikserede magtkontingens, der kan ophæve magtkontingensen, ligger på ydersiden og er systemets 

umarkerede omverden. 

 

I markeringen af information bliver magten kontingent på grund af den manipulation, der finder sted i selve 

forskelsdragningen, og det bliver kontingent, om en minister bliver væltet. Det afhænger blandt andet af 

semantikker om ministre, om hvor ministerens regering er i sin cyklus, og om den derved er beskyttet af en 

honeymoon-periode. Se bare på rækken af ministre, der af forskellige årsager ikke blev væltet18. Det kan 

altså iagttages, at der opstår en magtkontingens i massemediesystemet, fordi det manipulerer den offentlige 

mening igennem koden information/ikke-information og producerer bias (Luhmann 2002a: 56). 

Massemedierne agerer som politisk institution med holdninger, der kommer ud gennem deres markering af 

information. Information der er manipuleret på to niveauer: af politikerne selv og af medierne. 

 

Så ved hjælp af 15 væltede ministre (og et par stykker der ikke blev det) kan vi sandsynliggøre, at en 

ministers magt til enhver tid kan blive genstand for meningsforskydning i semantikker i massemedierne, idet 

de ikke er forpligtet til at videreformidle en virkelighed, men kan manipulere den med hjælp fra politikerne 

selv, der kan gøre brug af systemets kode information/ikke-information. Udflytningen til 

massemediesystemet, og den deraf følgende magtkontingens, gør altså også, at det er kontingent, om en 

minister kan fortsætte som minister. Magten flytter sig ikke bare fra magtoverlegen til magtunderlegen, men 

den flyder nærmere rundt mellem ministre, øvrige politikere og massemedier. 

 

Ved at bruge begrebet magtkontingens har vi forbrudt os mod Luhmanns forståelse af magt på flere måder. 

Som vi har været inde på, er det magt, der, i Luhmanns optik, fikserer kontingens, mens det her er magten 

selv, der er kontingent. Samtidig har vi at gøre med en magt, der tilsyneladende ikke er konstitueret af koden 

                                                             
18 Se f.eks.  (Larsen og Carlsen 2003; Nielsen 2003; Klingsey 2009) 
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magtoverlegen/magtunderlegen, men nærmere flyder rundt. Disse iagttagelser minder om et Laclau-

inspireret magtbegreb (Esmark mfl. 2005: 178-179), og det lægger derfor også op til den følgende diskussion 

af det luhmannske magtbegreb, der er brugt i denne analyse. 
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DISKUSSION AF LUHMANNS MAGT 

For det første skal det slås fast, at denne diskussions ærinde ikke er at påstå, at specialets konklusion vil falde 

anderledes ud ved at bruge en anden analysestrategi. Simpelthen fordi jeg ikke har brugt en anden 

analysestrategi og dermed ikke kan sige, om det havde ændret udfaldet af analyserne. Ærindet med denne 

diskussion er todelt. For det første vil den vise de svagheder ved Luhmanns magtbegreb, der er blevet 

identificeret i arbejdet med empirien, og for det andet vil den foreslå, hvordan vi kan anskue magten og 

ministeren på en ny måde. 

 

Som vi har set i form- og semantikanalyserne opererer Luhmann med magt som et symbolsk generaliseret 

medie i det politiske funktionssystem. Magt er samtidig baseret på frihed og en symbolsk negativ 

sanktionsmulighed, der altid findes i et magtforhold, og som netop skal være symbolsk for at opretholde 

muligheden for en magtkommunikation. I semantikanalysen herover har jeg vist, hvordan der opstår en 

magtkontingens i koblingen mellem det politiske og det massemedielle system, fordi magten gøres afhængig 

af massemediernes manipulation i koden information/ikke-information. 

 

Det ser således ud til, at Luhmanns magtkode magtoverlegenhed/magtunderlegenhed på feltet for ministre i 

Danmark har sine svagheder, idet det uafgørbare magtforhold, der er iagttaget i det politiske system, bliver 

afgjort ved hjælp af semantikker i massemedierne. Men kun for den enkelte minister. Magten bliver måske 

nok magtfuld igen ved hjælp af semantik. Men så snart en ny minister er ansat, og magtens kode flytter 

tilbage i det politiske system, lurer skandalen og uafgørbarheden mellem magtoverlegen og magtunderlegen 

igen. Således ser det empirisk ud som om, at magten mere flyder rundt mellem magtoverlegen og 

magtunderlegen, end den er konstitueret af koden. Dermed ligner det mere den magt, som Laclau 

identificerer i sine diskursanalyser. I disse Laclau-analyser er der en magtkamp mellem diskurser om at 

fiksere mening i en tom betegner, der kan skabe et hegemoni omkring, hvad et begreb betyder (Esmark mfl. 

2005: 178-183). 

 

Vi har da også allerede i formanalysen haft brug for Laclau og hans forståelse af magt. Således så vi, med 

inspiration fra Laclau, hvordan magt bliver reduceret så snart, den magtunderlegne betragter den som 

irrationel (Laclau 1993: 278-279). Vi så, at Laclau argumenterer for, at strukturens uafgørbarhed alene åbner 

for hegemonisk intervention (Laclau 1993: 282), men netop fordi empirien lammer det politiske systems 

symbolsk generaliserede medie; magt, er systemet afskåret fra at lave en sådan intervention. Magten er altså 

afskåret fra at fiksere kontingens og reducere kompleksitet. 

 

Magten flyder i stedet ud i massemediesystemet, hvor de politiske magtkampe kan foregå ved 

massemediesystemets markering af information. Det vil sige, at politikerne kan manipulere information, 
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ligesom massemedierne kan. Og er denne manipulation ikke netop politisk? Består den ikke netop af et 

forsøg på at manipulere koden magtoverlegen/magtunderlegen? Det samme kan iagttages, når det juridiske 

system, der iagttager kommunikation gennem koden ret/uret, kobler sig på og irriterer det politiske og det 

massemedielle system. Den juridiske kode udgør i dette speciale banen for den politiske magtkamp. At det er 

ret at vælte en minister, når man har 90 stemmer til det i Folketinget. Men bliver den kode ikke også forsøgt 

manipuleret, når den drages ind i krydsfeltet mellem massemedier, politik og jura? Det er terrænet for den 

politiske magtkamp, der søges manipuleret, når en minister bliver væltet, og det er netop her, Rennisons 

forskel fikseret alternativ/undgåelsesalternativ kommer ind (Rennison 2005: 26). Undgåelsesalternativet 

bliver brugt politisk, når en oppositionspolitiker truer med at stille et mistillidsvotum til en minister. 

 

De tre systemer irriterer ikke blot hinanden. De er viklet sammen på kryds og tværs i en lang række af 

irritationer. Det betyder, at magtens kode ikke blot er til stede i det politiske system, men at den også flyder 

ud i både det juridiske system og det massemedielle system, hvor der kan skabes en afgørbarhed på det 

uafgørlige magtparadoks, der blev lokaliseret i formanalysen. Massemediesystemet afgør magtforholdet i det 

politiske system. Et magtforhold der i første omgang blev grundlagt af det juridiske systems kode ret/uret. 

 

Empirisk eksisterer magten altså i flere systemer og følger dermed snarere både Laclau, som vi har set, og 

Foucault end Luhmann. Foucault mener, at “magten er overalt” (Foucault 1978: 105). Subjektiveringen (og 

dermed magten) finder sted ud over det politiske systems grænser og kan både være massemediel, retslig, 

økonomisk etc. (Borch og Larsen 2003: 174-175). Empirisk udøves magten altså ikke bare i det politiske 

system, og det peger henimod Borch og Larsens påstand om, at der er et skel mellem Luhmanns teoretisk-

filosofiske magt og hans empirisk-sociologiske forståelse af magt (ibid: 175). Den teoretisk-filosofiske magt 

peger på magt som et symbolsk generaliseret medie i det politiske system, mens den empirisk-sociologiske 

magt søger at afdække konkrete forhold mellem magtoverlegen og magtunderlegen samt specifikke negative 

sanktioner (ibid). Sidstnævnte har Luhmann ikke uddybet synderligt i sit forfatterskab. Han siger, at 

“begrebsøkonomisk kan et sådant magtbegreb spares væk19” (Luhmann 2000b: 200), og han forklarer 

dermed, at det empirisk-sociologiske magtbegreb ikke er et nødvendigt begreb, idet han hævder, at magt er et 

symbolsk generaliseret medie. Intet andet. 

 

Luhmann har altså ikke udviklet et magtbegreb, der sigter mod at blive brugt i empiriske analyser, og der kan 

argumenteres for, at hans teoretisk-filosofiske magtbegreb netop kommer til kort empirisk. Det gør det, idet 

vi har set, hvordan magten blev magtesløs i det politiske system, hvor den normalt opererer, men hvor den 

                                                             
19 Egen oversættelse til dansk fra den tyske sætning: “Begriffsökonomisch gesehen, kann ein solcher Machtbegriff 

eingespart werden”. 
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blev magtfuld igen i massemediesystemet, der har et andet værktøj, der kan afgøre, om den enkelte minister 

fortsat skal være minister. Magten er altså blevet magtfuld i et andet system, hvor magten afgøres af 

markeringen af information, der skeler til semantik, og til hvor den givne ministers regering er i sin 

regeringscyklus. På den måde opstår en magtkontingens, der også gør det kontingent, om en minister bliver 

væltet. 

 

Luhmann slår selv fast, at magt er afhængig af kontingens. At jo større kontingens, jo større mulighed er der 

for magtens kode at intervenere (Luhmann 1979: 114-115), idet det ofte er det politiske system, der med 

magtens kode hjælper andre funktionssystemer med at træffe beslutninger. Som vi så i formanalysen, er det 

omvendt her. Det politiske system har brug for andre funktionssystemer og deres koder for at fiksere 

kontingens og for at afgøre det uafgørbare magtforhold mellem magtoverlegen og magtunderlegen. Magt er 

altså knyttet til mere end bare det politiske system. Magtkampe mellem ministre og oppositionspolitikere 

bliver ført i et juridisk terræn på massemediernes bane, og empirien viser, at der er en magtkontingens, der 

gør det kontingent, om en skandaleramt minister bliver væltet. Den magtkontingens kan vi flytte væk fra 

ministeren, hvis vi bøjer Luhmanns systemtænkning. I det følgende vil jeg komme med et bud på en 

massemediel ministerlogik, som følger af denne diskussion og som trækker på både Luhmann, Laclau og 

Foucault. 

 

Den massemedielle ministerlogik 

Undervejs i dette speciale har vi fundet ud af, at politiske magtkampe ikke bliver ført i det politiske system, 

men snarere er flyttet ud i det massemedielle system. Det politiske system er altså afhængigt af det 

massemedielle system, men det afhængighedsforhold gælder også den anden vej. Massemedierne er 

afhængige af politikernes magtkampe for at producere information og skabe sig selv ved derigennem at 

markere, hvad der er ikke-information, og for at manipulere den offentlige mening og producere bias 

(Luhmann 2002a: 56). 

 

Vi har hidtil iagttaget en minister som magtoverlegen og oppositionspolitikeren som magtunderlegen og 

derved fulgt det politiske systems kode magtoverlegen/magtunderlegen og fundet ud af, at der opstår et 

paradoksalt uafgørbart forhold mellem dem, når ministeren bliver skandaleramt. Vi har samtidig set, hvordan 

Laclau mener, at magten bliver reduceret, når den magtunderlegne iagttager magten som irrationel (Laclau 

1993: 279). Og som vi har set i gennemgangen af de 15 ministercases, iagttager den magtunderlegne 

oppositionspolitiker ofte magtstrukturen som irrationel, når en minister bliver skandaleramt. Netop den 

iagttagelsesoperation er medvirkende til den uafgørbare magtstruktur, der bliver løst i massemediesystemet. 
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Hvis vi accepterer Tumber og Castells’ pointer om, at der ikke længere bliver ført politik i det politiske 

system, men at politik i stedet bliver ført i massemediesystemet (Castells 1997: 337; Tumber 2004: 1123), 

kan vi begynde at se magten på en ny måde. Den måde tager udgangspunkt i teorien, men bliver formet af 

specialets iagttagelser af empirien. Jeg foreslår, at vi ved hjælp af Luhmanns grundlæggende forskel 

system/omverden, hvormed systemers grænser skabes (Luhmann 2000a: 219), fastsætter en ny 

meningsgrænse med hjælp fra Andersen mfl. (1995), der hævder, at et systems grænse altid er i, eller på, 

spil. Denne nye meningsgrænse skal bestemme “hvad der giver mening, og hvad der blot er uvedkommende 

vrøvl” (Andersen mfl. 1995: 97-98). Og herfra forbryder jeg mig så mod Luhmann og vender mig mod 

Foucault, der anerkender samfundets funktionelle differentiering, men samtidig mener, at der kan finde 

komplekse gensidige overlap sted, der bryder med antagelsen om, at magt kun udøves i det politiske system 

(Borch og Larsen 2003: 175). Derfor vil jeg foreslå et overlap mellem de to funktionssystemer politik og 

massemedier. Dette overlap har én meningsgrænse, der kan rumme de to systemers symbolsk generaliserede 

medier, så systemerne i overlappet ikke iagttager kommunikation gennem koderne 

magtoverlegen/magtunderlegen og information/ikke-information. Denne nye meningsgrænse rummer begge 

koder, og at alt andet er “uvedkommende vrøvl”. Ved at træffe de valg, kan vi få øje på en massemediel 

ministerlogik, der betjener sig af koden informationsmagt/ikke-informationsmagt. Det kan illustreres sådan 

her: 

 

 

FIGUR 3: Den nye meningsgrænse for overlappet mellem det politiske og det massemedielle system og deres koder er 

enheden af forskellen mellem informationsmagt og ikke-informationsmagt. 

 

Men hvorfor kalder jeg det en massemediel ministerlogik, når ministeren slet ikke er med i figuren? Det 

afgørende ved denne logik er, at magt ikke længere er knyttet til ministeren, og at han derfor hverken er 

overlegen eller underlegen. Magten knytter sig nu til selve markeringen af information, og den 

massemedielle ministerlogik kondenserer mening ind i ministeren og skaber derigennem semantik. Det 
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betyder ikke, at ministeren ikke selv kan skabe semantik om sig selv, for det gør han hele tiden i sin 

kommunikation. Med denne nye forskel har ministeren og oppositionspolitikeren magt til at skabe 

ministerrollen gennem den nye ledeforskel informationsmagt/ikke-informationsmagt, hvor informationsmagt 

er den magt, de har over, hvilke informationer de giver, mens ikke-informationsmagt er den magt, de ikke 

har over, hvilke informationer andre giver. 

 

Massemedierne iagttager kommunikationen med samme kode som politikerne. De har samme mulighed for 

at skabe semantik omkring ministre og indgår derfor på lige fod med ministre og øvrige politikere i kampen 

om at tilskrive ministeren mening. Det afhængighedsforhold som politikere og massemedier har af hinanden, 

som ikke var tydeligt i den differentierede kode før, er nu eksplicit i selve koden, idet massemedier og 

politikere skaber information for og med hinanden, mens de samtidig kæmper om at gøre information til 

ikke-information og omvendt. Det kan medierne gøre alene i operationen at vælge, hvad der skal stå i avisen, 

og hvad der ikke skal. Og det kan politikerne gøre ved at markere, det medierne ville have betragtet som 

information, til ikke-information ved simpelthen ikke at give dem den information. Det kan være ved at 

holde mund, eller det kan være ved f.eks. at indskrænke offentlighedsloven, som vi har set20. 

 

Ved at flytte meningsgrænsen og iagttage kommunikation i forskellen informationsmagt/ikke-

informationsmagt ændrer magtkontingensen sig. Magten er nu knyttet til markeringen af information og 

dermed til, hvordan mening bliver kondenseret og formet i semantikker. Pludselig er det ministeren, der er 

den stabile faktor i kommunikationen. Det er informationsmagten, der er på spil, og det er dermed den, der 

bliver kontingent. Ministeren kan stadig blive væltet, hvis der opstår de karakteristika ved en væltet minister, 

der er lokaliseret i semantikanalysen. Forskellen er, at han i det foreslåede overlap mellem de to systemer 

kan påvirke semantikken omkring sig selv på lige fod med massemedier og oppositionspolitikere. 

 

Hyperministeren 

Den massemedielle ministerlogik skaber altså en minister, der, sammen med oppositionspolitikere og 

massemedier, kan skabe ministeren på en hvilken som helst måde. Men hvad betyder det for, hvordan 

ministeren iagttages? Det betyder, at vi kan få øje på den lange række af krav, der kan stilles til ham. For 

ministeren skal ikke alene forholde sig til det politiske spil og til at gennemføre love indenfor sit 

resortområde. Som vi har set skal han også forholde sig til massemediernes markering af information og 

kondensering af mening i semantikker omkring ham som minister. Han kan blive fremstillet som alle mulige 

ting. Ikke kun løgner og færdig, der er de oftest forekommende semantikker, når en minister bliver væltet21. 

                                                             
20 Se afsnittet “Magtkontingens” side 57. 
21 Se afsnittet “Opsamling på semantikanalysen” og opgørelsen af semantikker side 49. 
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Ministeren kan også blive fremstillet som god, ond, flot, grim, talentløs, talentfuld, kriminel, pædofil etc. 

Listen er endeløs. Der kan derfor argumenteres for, at der opstår forventninger om, at en minister skal være 

en hyperminister, der skal kunne kontrollere mange ting samtidig. En hyperminister kan vi definere med 

afsæt i Frankrigs tidligere præsident Nikolas Sarkozy, der betragtes som værende personificeringen af en 

hyperminister, idet han selv tog den rolle på sig ved, stik mod sædvane, at insistere på at kontrollere både 

fransk udenrigs- og indenrigspolitik (Le Monde 2007). Hyperministeren tager desuden udgangspunkt i 

Knudsen og Andersens studier af ansvar, der bliver gjort til et hyperansvar, når det personlige ansvar bliver 

udvidet til at være et generelt ansvar (Knudsen og Andersen 2013: 15).  

 

Hyperministeren har altså et generelt ansvar, der kan indeholde hvad som helst. Der kan blive stillet 

forskellige forventninger til ministeren, og netop den flerhed i ministeropgaven kan begrunde, hvorfor det er 

blevet reglen, at ministre har spindoktorer til at lede deres strategi for, hvordan de fremstår i pressen (Jønsson 

2006: 46), og at den politiske kommunikation komparativt22 er mere professionaliseret i Danmark (Esmark 

og Blach-Ørsten 2011: 4). Igennem professionalisering af kommunikation forsøger ministeren at styre 

massemediernes kodning af information/ikke-information. Han forsøger at rette mediernes fokus over på 

ministerens talenter fremfor hans talentløshed ved hjælp af sin egen informationsmagt. Politikkens flytten 

ind i massemedierne har gjort politik til en form for popularitetskonkurrence (Tumber 2004), hvor ens 

popularitet som minister er medvirkende til, om man kan fortsætte som minister. Således skal ministeren 

styre udenom skandalesager ved at overholde normer, love og praksisser indenfor sit resortområde samtidig 

med, at han skal forholde sig til mange andre ting på samme tid. 

 

For at gå tilbage til Luhmanns begrebsunivers skal han forholde sig til en helt række funktionssystemer og 

koder. Det politiske system, hvor han skal håndtere forventninger fra regering, sit eget parti, opposition og 

vælgere. Han skal overholde regler i det retslige system. Han skal forholde sig til massemediernes 

meningskondensering i semantikker og magtkontingensen i deres forholden sig til en regerings cyklus. Han 

skal forholde sig til det økonomiske system ved at overholde budgetter. Og han skal forholde sig til 

kærlighedssystemet, hvor vælgerne, massemedierne, hans eget parti og statsministeren iagttager ham gennem 

koden elsket/ikke-elsket (Andersen 2002: 29). Denne opremsning af forventninger er ikke udtømmende, men 

illustrerer flerheden og forventningen om, at ministeren kan være en hyperminister, der kan leve op til de 

mange forventninger. Indførelsen af den nye offentlighedslov i 2013 (Ny Offentlighedslov 2013) kan tolkes 

som reaktion på netop denne flerhed, som ministeren må forholde sig til. Den kan således være blevet til som 

reaktion på denne flerhed og dermed lukke af for en af de mange ting, som hyperministeren skal forholde sig 

til for at kunne navigere som minister. 

                                                             
22 I undersøgelsen indgår ud over Danmark: Sverige, Finland, Tyskland, Østrig, Schweiz, Spanien, Frankrig og 

Slovenien. 
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KONKLUSION 

Konklusionen på dette speciale falder i tre dele. Første del knytter sig til formanalysen, hvor det bliver vist, 

hvordan magten i det politiske system bliver uafgørbar, når en dansk minister bliver skandaleramt. Anden del 

knytter sig til semantikanalysen, hvor det bliver vist, hvordan massemediesystemet hjælper med at afgøre 

uafgørbarheden og vælte ministeren. Den tredje del af konklusionen følger af de to første og knytter sig til 

begrebet magtkontingens, der er introduceret i opsamlingen på semantikanalysen, og til diskussionen af 

Luhmanns magtbegreb. 

 

I formanalysen blev det vist, hvordan en minister bliver magtoverlegen igennem sin ret til at lave love, som 

vi andre skal overholde. Han er altså magtoverlegen i udgangspunktet, mens oppositionspolitikeren bliver 

ham magtunderlegen gennem kommunikationsprocesser. Forholdet mellem magtoverlegen og 

magtunderlegen bliver imidlertid genindført sig selv, når ministeren bliver ramt af en skandalesag. Den 

genindførsel installerer et paradoks, der udfordrer magtens logik på tre måder. 

 

For det første har den magtunderlegne mulighed for at stille et mistillidsvotum til ministeren, og får han 

opbakning til det ved hjælp af rettens kode - at 90 medlemmer kan vælte en minister - vil ministeren blive 

væltet. Der findes dermed en negativ sanktionsmulighed, der ikke blot er symbolsk, men snarere en helt reel 

trussel. Og en negativ sanktionsmulighed skal normalt være symbolsk for at kunne opretholde en 

magtkommunikation. For det andet befinder den negative sanktionsmulighed sig netop hos den 

magtunderlegne, der derfor har en magt over ministeren, der måske nok stadig kan træffe beslutninger som 

minister, men som lever på den magtunderlegnes nåde. Forskellen magtoverlegen/magtunderlegen er altså 

genindført i sig selv. For det tredje har ministeren ikke længere den frihed, der normalt er en forudsætning 

for magtkommunikation. 

 

Friheden på begge sider af forskellen er ændret, og den magtunderlegnes frihed er nu muligheden for at 

vælte ministeren. Der opstår altså en frihedskamp indeni re-entryet af magtens form. Kampen handler om at 

have 90 mandater til enten at fortsætte som minister eller vælte ministeren. Dermed er magten - det politiske 

systems symbolsk generaliserede kode - afskåret fra at fiksere kontingens og reducere kompleksitet. Magten 

er blevet magtesløs, og det politiske systems kommunikation er baseret på et uafgørbart paradoks, som det 

behøver hjælp for at løse. Den hjælp får den i massemediesystemet. 

 

I semantikanalysen blev det vist, hvordan massemediesystemet afgjorde det uafgørbare paradoks, der var 

opstået i det politiske system. Ved hjælp af massemediesystemets ledeforskel information/ikke-information, 

og semantikanalysens blik gennem forskellen kondenseret mening/mening, gennemgik vi specialets 15 cases 

af væltede ministre. Her så vi, hvordan massemedierne gennem deres markering af information 
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kondenserede mening i forskellige semantikker, der kunne afgøre det uafgørbare forhold mellem den 

magtoverlegne minister og den magtunderlegne oppositionspolitiker. 

 

Det viste sig, at massemedierne ofte kondenserer mening, der bliver til semantikker, der dømmer 

skandaleramte ministre som løgnere og færdige, mens semantikker der havde til formål at dømme ministre 

som latterlige og ansvarlige for embedsfejl også blev iagttaget i empirien, men i en mindre hyppig grad. Vi 

så, hvordan det blev til selvopfyldende profetier, når ministre blev skabt semantisk som færdige af 

lederartikler eller politiske kommentatorer, og vi så, hvordan de ministre, der ikke blev skabt semantisk som 

løgnere tilsyneladende havde gode chancer for at få comeback i politik. Vi så samtidig ved eksemplet Fogh 

Rasmussen, at det også kunne lade sig gøre at gøre comeback, selv om man i sin fortid var skabt semantisk 

som løgner. 

 

Samtidig så vi, hvordan der skabes en temporal glidning af massemediernes brug af koden information/ikke-

information. Gennem Tumbers begreb honeymoon-perioder anskueliggjorde vi, at medierne skeler til 

regeringens cyklus i deres markering af information, og at det f.eks. var årsag til, at en minister som Claus 

Hjort Frederiksen ikke blev væltet på trods af, at det blev bevist, at han havde begået massive regelbrud i sin 

tid som beskæftigelsesminister. Det bidrog til billedet af, at det er kontingent, om en minister bliver væltet. 

Semantikanalysen viste derfor, at der er en række mønstre og sammenhænge mellem de 15 ministercases. 

Med eksemplet Svend Erik Hovmand, der blev offer for løgnersemantikken, men ikke blev væltet, kunne vi 

samtidig pege på, at der ikke er nogen kausalitet. At en minister ikke nødvendigvis bliver væltet, hvis han 

bliver offer for en eller flere af de fremanalyserede semantikker. 

 

På baggrund af det introducerede jeg i opsamlingen på semantikanalysen begrebet magtkontingens, der 

knytter sig til om en minister bliver væltet, og ikke til hvordan en minister bliver væltet, for det gør han ved 

hjælp af de semantikker, der blev vist frem i semantikanalysen. Magtkontingensen opstår, fordi politiske 

magtkampe er flyttet fra det politiske system til massemediesystemet, hvor både politikere og massemedier 

kan bruge systemets kode i deres markeringer af information. Denne udflytning af den politiske magtkamp 

til massemediesystemet gør, at det er kontingent, om en minister kan fortsætte som minister, og at magten 

mellem magtoverlegen og magtunderlegen ikke bare forskyder sig, men nærmere flyder rundt mellem 

ministre, øvrige politikere og massemedier. 

 

For at imødekomme den empiriske iagttagelse blev der i diskussionen af Luhmanns magtbegreb brudt med 

Luhmanns differentieringsteori. Med hjælp fra Laclau og Foucault foreslog jeg et overlap mellem det 

politiske og det massemedielle system, der iagttog gennem koden informationsmagt/ikke-informationsmagt. 

På den måde blev magten flyttet væk fra ministeren og knyttet til markeringen af information, og derved fik 
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minister, oppositionspolitiker og medier lige mulighed for at forme semantik og skabe forventninger til 

ministeren gennem denne informationsmagt. 
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PERSPEKTIVERING 

I denne perspektivering vil Luhmanns grundpræmis om, at det kun er kommunikation, der kan 

kommunikere, blive udfordret. Der vil blive argumenteret for, at Luhmann i kløvningen af 

kommunikation/ikke-kommunikation har en blind plet for mennesket, at mennesket også kan kommunikere, 

og at alt hvad vi ved, ikke kun kommer fra massemedierne, som det hævdes i teorien (Luhmann 2002a: 9). 

Vi spørger os selv, hvor mennesket er blevet af i Luhmanns teoriunivers, og vi kan derigennem se nogle af 

de betydninger, resultaterne af de forudgående analyser kan have for demokratiet i Danmark. 

 

For at få øje på mennesket bruger vi begrebet deliberativt demokrati, der er defineret som en demokratiform, 

hvor ledere begrunder deres beslutninger og går i dialog med borgerne (Gutman og Thompson 2004: 3). I et 

deliberativt demokrati er mennesket altså i centrum, og det er netop, hvad Hal Koch foreslår i bogen “Hvad 

er demokrati?” (Koch 1945). Han introducerer begreberne ordet og sværdet, hvor ordet defineres som den 

politiske debat, samtalen og dialogen. Sværdet defineres som slåskampen om at få ret. Det betyder ikke per 

se krig. Det betyder også f.eks. folkeafstemning. Det betyder, at man har opgivet at blive enige og i stedet 

prøver at finde ud af, hvem der er stærkest (ibid: 16-29). 

 

Med hjælp fra Koch kan vi udfordre Luhmanns påstand om, at det kun er kommunikation, der kan 

kommunikere. Koch siger: “Det er samtalen (dialogen) og den gensidige forståelse og respekt, som er 

demokratiets væsen. Hvor dette glipper, vil man uvægerligt falde tilbage til magtkampen” (ibid: 16-17). 

Luhmann påstår, at alt hvad vi ved om verden, ved vi fra massemedierne, hvor der ikke kan finde interaktion 

mellem afsender og modtager sted (Luhmann 2002a: 10). Der er altså ingen samtale og dialog, og dermed 

kan vi anskueliggøre, at Luhmann ser demokrati som en magtkamp - en kamp med sværdet. Vi har derfor 

også svært ved at få øje på mennesket i Luhmanns systemteori. Han forholder sig selvfølgelig til det i sit 

forfatterskab, men det spiller ingen central rolle - slet ikke for massemedierne. Luhmann påpeger, at 

individer er “artefakter af samfundsmæssig kommunikation”, og at individet er impliceret i massemedierne 

som socialt konstrukt (ibid: 93-94). Individet kan altså ikke drage slutninger for sig selv og har snarere “en 

passiv rolle som én blandt milliarder” (ibid: 93). Koch derimod sætter individet i centrum og påpeger, at 

“demokratiet lever i og ved levende mennesker” (Koch 1945: 57) og “fornægter man menneskeligheden, 

bliver enden på legen den fuldstændige umenneskelighed og livets tilintetgørelse” (ibid: 93). 

 

Det betyder ikke, at Luhmann er anti-demokrat. Han har øje for den demokratiske proces i massemedierne 

gennem begrebet offentlighed, som han betragter som et alment samfundsmæssigt reflektionsmedium, der 

forholder sig til alle funktionssystemer. Derved bliver massemediernes funktion at repræsentere offentlighed 

i funktion som omverden for massemedierne (Luhmann 2002a: 131-133). Og netop i omverdenen dukker 

mennesket op for Luhmann, idet han siger, at “alle mennesker kan deltage” (ibid: 133). Dermed peger 
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Luhmann selv på sin blinde plet for mennesket, idet det ikke er en del af systemet. Luhmann støttes af Lars 

Qvortrup i definitionen af mennesket i offentligheden som omverden til massemedierne, idet han siger, at 

“det er læserne selv eller offentligheden selv, der regulerer den offentlighed, som de selv udgør. 

Offentligheden fungerer tilsyneladende selvregulerende” (Qvortrup 1998: 242). Mennesket, offentligheden 

og demokratiet er altså omverden for samfundet og dermed ikke inkluderet i systemet, men regulerer sig selv 

i forhold til systemet. 

 

Luhmanns blinde plet for mennesket, dialogen og ordet betyder, at vi har svært ved at få øje på deliberativt 

demokrati i de analyser, vi har udført, men betyder det så, at denne form for demokrati slet ikke findes? Med 

udgangspunkt i specialets analyser, vil jeg i det følgende skabe en forståelse for, hvad specialets blik har af 

betydning for det deliberative demokrati. 

 

Massemediernes (demokratiske) rolle 

Vi har set i semantikanalysen, hvordan vi kan afgøre uafgørbarheden i det politiske system ved hjælp af 

massemediesystemets kondensering af mening i semantikker. Disse semantikker er måden, medierne taler 

om ministre, der bliver væltet. Men hvordan forestiller Luhmann sig, at mennesker taler om ministre? Han 

mener, at “massemedierne manipulerer den offentlige mening”, men samtidig opholder han sig ved, at den 

manipulation af den offentlige mening kun finder sted systeminternt (Luhmann 2002a: 56). Altså i et system, 

hvor mennesket ikke er synligt, og hvor individet ikke selv kan drage slutninger. Hvorledes har denne 

manipulation så effekt systemeksternt? Det kan han ikke sige noget om, fordi offentligheden, som vi har set 

ovenfor, er selvregulerende omverden og derfor også del af Luhmanns blinde plet for mennesket. 

 

I det følgende forudsætter jeg, at massemediernes semantik omkring en minister har betydning for, hvordan 

mennesker taler om ministeren. Det sker med hjælp fra Tumber, der siger: “Stories of scandal serve to 

undermine institutions in the public’s mind and can often provoke the setting up of government and 

parliamentary committees leading to the regulation of particular activities” (Tumber 2004: 1122). Jeg 

forudsætter, at massemedierne kan påvirke menneskets mening til at tale om skandaleramte ministre på en 

bestemt måde. Se på Carl Holst-sagen hvor Politiken refererede et vælgerflertal imod ham (Gjertsen og 

Carlsen 2015) om morgenen på dagen, hvor han senere valgte at gå. Holst blev skabt semantisk som løgner, 

latterlig og færdig i massemedierne, og vælgerflertallet imod ham har skelet til disse semantikker. Går vi til 

Koch for at finde ud af, hvad det har af betydning for det deliberative demokrati, vil han mene, at alene 

massemediernes opmåling af et vælgerflertal er udtryk for brug af sværdet, og at kondenseringen af mening 

til semantikker er et forsøg på at dressere befolkningen: “Jo mindre der bor i mennesker, jo mindre levende 

er de: jo mere de blot er massemennesker, des mindre bliver forskellen på frihed og tvang. I en befolkning, 
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der sløvt er sunket ned i slaveri, mærkes denne forskel overhovedet ikke” (Koch 1945: 69). 

 

Spørgsmålet er, om det er så slemt? Tumber og Waisbord peger på, at netop massemediernes mulighed for at 

overvåge magthaverne og afsløre skandaler er udtryk for demokrati (Tumber og Waisbord 2004a: 1035). Og 

følger vi Anders Esmark (2006), kan vi se en styrket mulighed for demokratisk kommunikation på grund af 

en stigende professionalisering og standardisering af kommunikation i Danmark. Han mener, massemedierne 

bliver bedre til at producere offentlig mening, idet de bruger den offentlige mening som kilde og horisont for 

kampagner (Esmark 2006: 167). Den vigtigste forudsætning for Esmark er at opretholde 

systemdifferentieringen mellem massemedier og politik, så kampagnemedarbejderens vinkling ikke 

automatisk bliver markeret som information. Det er massemediesystemet, der skal afgøre det (ibid: 168). 

Således er den styrkede mulighed for demokratisk kommunikation afhængig af at opretholde kontingensen i 

markeringen af koden information/ikke-information. Men da politiske magtkampe er flyttet ud i 

massemediesystemet, blev det i diskussionen af Luhmanns magtbegreb foreslået at lave et overlap mellem 

det politiske system og det massemedielle systems koder, så de danner koden informationsmagt/ikke-

informationsmagt. Dette systemoverlap vil Esmark betegne som et demokratisk problem, idet 

differentieringen ikke er opretholdt, som han forudsatte for at kunne konkludere, at den demokratiske 

kommunikation var styrket (Esmark 2006: 267). Denne nye kode danner altså det, Koch vil kalde en 

magtkamp med sværdet (Koch 1945: 16-17), hvor mennesket ikke kan komme til orde. 

 

I semantikanalysen introducerede jeg begrebet magtkontingens, der gør det kontingent, om en skandaleramt 

minister bliver væltet. Men hvad betyder denne magtkontingens for mennesket og for demokratiet? 

Mennesket vælger måske nok medlemmerne af Folketinget, der, med hjælp fra massemedierne, kan afsætte 

en minister, men hele det retslige terræn for den magtkontingens omkring en ministerpost, går imod Kochs 

demokratiforståelse. At kunne afsætte en minister ved hjælp af en flertalsafstemning er til enhver tid at ty til 

sværdet, fordi man ikke behøver at lytte til sin modpart (Koch 1945: 22-23). Der er altså ingen garanti for, at 

menneskenes repræsentanter bliver hørt. De kommer måske nok til orde, men flertallet vil hurtigt foreslå 

afstemning, påpeger Koch og forklarer: “Hvorfor er dette udemokratisk? Af den simple grund at sagerne her 

afgøres ved slagsmål. Ganske vist er det stemmesedler, man slås med, men det ændrer ikke sagen. Våbnene 

kan til forskellige tider være forskellige” (ibid: 23). Menneskets mulighed for at deltage i den demokratiske 

proces er altså svækket som følge af magtkontingensen. 

 

Sociale medier som løsning? 

En luhmannsk analysestrategis blinde plet for mennesket hindrer muligheden for at se den svækkelse. 

Samtidig kan den skabe blindhed for, at mennesket kan komme til orde på sociale medier. Her kan 

menneskene være med til at styre, hvad medierne skal skrive om. Det er således almindelig praksis på medier 
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at overvåge sociale medier med social media data mining-værktøjer23, der kan måle, hvilke opslag der bliver 

delt, liket og kommenteret flest gange. 

 

Luhmann slår fast, at der ikke kan finde interaktion sted mellem afsender og modtager i massemediesystemet 

(Luhmann 2002a: 10). Netop interaktion og selektion finder sted hele tiden på sociale medier. Her kan 

mennesket tale med journalisten, chefredaktøren, politikeren, ministeren. Luhmann selv24 ville nok betragte 

sociale medier som funktionelt differentieret fra massemedier og dermed styrke hans differentieringsteori. 

Defineres de tværtimod som netværk (Tække 2010: 128), kan de true den funktionelle differentiering 

(Luhmann 2002b: 129-130)25. Peter Kåhre har undersøgt forholdet mellem internet og massemedier, og han 

læner sig opad en definition af sociale medier som netværk. Han understreger, at internettet udfordrer 

massemediernes rolle (Kåhre 2010: 84). Han mener, at Luhmanns binære koder på internettet bliver til 

noder, der ændres i relation til, hvordan de står i forhold til andre noder (Kåhre 2010: 81). Hans argument er, 

at kodens mål er at opretholde den viden, der allerede er, mens noden kan udvide viden, idet noden er porøs 

og kan håndtere den stigende kompleksitet, der følger med kommunikation på internettet (ibid: 91-92). 

 

Spørgsmålet er så, om fremkomsten af sociale medier styrker eller svækker deliberativt demokrati? 

Mennesket har ihvertfald fået en ny ventil, igennem hvilken de bliver udgivet offentligt, og det kan initiere 

den dialog, Koch er på jagt efter (Koch 1945: 16-17). Mennesket har dermed fundet vej til en potentiel 

indflydelse på, hvad massemedierne markerer som information, og på den måde griber de ud efter den 

informationsmagt, der er skabt i overlappet mellem det politiske og det massemedielle system. Men som vi 

har set, er Luhmann generelt ikke synderligt optimistisk omkring menneskets indflydelse på massemedierne, 

og hvis vi overfører hans forståelse af digitalisering af film og fjernsyn til internet og sociale medier, er der 

heller ikke meget at komme efter. “Med digitaliseringen må man forvente en forøgelse af 

manipulationsmulighederne” (Luhmann 2002a: 57). Altså mener han, at digitalisering fører til, at 

massemedierne får større mulighed for at manipulere koden information/ikke-information, og at de dermed 

får mere magt. Den læsning af Luhmann går imod Kåhre, der mener, at massemediernes rolle er formindsket 

med væksten af kommunikation på internettet (Kåhre 2010: 92). 

 

Tilsammen udgør Kåhres blik på sociale medier en ny platform for demokratisk dialog borgerne imellem. Et 

mediebillede hvor mennesket er i centrum, og hvor forskellige medietyper fungerer som tilbud til at styrke 

den demokratiske dialog. Om det tilbud så bliver udnyttet er mere tvivlsomt, idet “Magtudredningen” har 

                                                             
23 Specialet “Potentialet i journalistisk brug af social media data mining” (Jakobsen 2016) påviser udbredelsen af danske 

mediers brug af sådanne værktøjer. 
24 Luhmann døde i 1998 og derfor ikke levet længe nok til at tage stilling, hvordan sociale medier indskriver sig i hans 

differentieringsteori. 
25 Se også afsnittet “Sociale Medier” side 53. 
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fastslået, at borgeren i højere og højere grad selv er uinteresseret i at deltage (Togeby mfl. 2004: 53-54), og 

at medierne har indflydelse på befolkningens holdninger (ibid: 377). “Magtudredningen” og Luhmann går 

stik imod de forventninger, Koch har til demokratiet: “Meget kan man opnå ved tvang og dressur, men aldrig 

en menneskelig indsats. Den skal nemlig komme indefra. Den skal komme derved, at mennesket selv er 

engageret” (Koch 1945: 69).  

 

Denne perspektivering har peget på forskellige udlægninger af, hvad specialets analyser kan have af 

betydning for deliberativt demokrati i Danmark. Disse udlægninger er blevet sammenholdt med Kochs 

demokratiteori, der er udviklet i 1945, hvor massemediesystemet og det politiske system så væsentlig 

anderledes ud end i dag. Det vigtige ved Kochs teori er, at det har gjort os i stand til at udfordre Luhmanns 

påstand om, at det kun er kommunikation, der kan kommunikere. Perspektiveringen har ikke peget entydigt 

på, om det deliberative demokrati er styrket eller svækket på baggrund af specialets analyser. Den har alene 

taget diskussionen for derved at få øje på mennesket og udfordre den analysestrategi, der er brugt i specialet. 
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