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Abstract	

This	 thesis	 is	 based	 on	 the	 thoughts	 surrounding	 the	 new	 political	 movements	 that	 are	

emerging	around	the	world.	Several	of	these	social	movements	are	grounded	in	civil	society,	

and	have	later	moved	into	the	parliaments	or	other	powerful	arenas.	With	that	in	mind,	this	

thesis	want	to	examine	The	Alternative’s	internal	communication	and	organization,	and	how	

it	has	changed	after	they	got	elected	to	the	Danish	Parliament	 in	2015.	The	question	sought	

answered	in	the	thesis	is;	“How	does	The	Alternative’s	internal	communication	address	the	term	

‘alternative’	 and	which	 consequences	 do	 this	 have	 for	 their	 organization	 and	 communication	

moving	forward?”	

The	 thesis	 uses	 Niklas	 Luhmann’s	 system	 theory	 as	 a	 theoretical	 framework	 to	 construct	

three	 systems	 –	 The	 Alternative,	 The	 Party	 and	 The	 Movement.	 This	 structure	 is	 made	 to	

facilitate	 an	 analysis	 of	 the	 internal	 organization	 and	 communication	 of	 The	 Alternative.	

Furthermore,	the	analyses	are	based	on	an	empirical	backdrop	with	9	interviews,	as	well	as	

the	functional	method,	grounded	in	the	approach	of	the	system	theory.	

The	communication	of	The	Alternative	enters	a	paradoxical	state	after	 the	election,	because	

they	have	to	function	under	the	rules	and	cultures,	which	they	were	created	against	and	want	

to	change.	Therefore	they	displace	the	paradox	of	how	to	communicate	‘alternatively’	in	their	

new	state,	 to	The	Party	and	The	Movement.	The	two	ascribe	different	meanings	to	the	term	

‘alternative’,	 due	 to	 the	 contrasting	 contingency	 constraints	 that	 they	 experience.	 The	

differences	manifest	 itself	 in	Trust,	Time	and	Knowledge.	This	paralyzes	 the	organization,	 as	

they	can’t	communicate	in	contrasting	ascriptions.	Therefore	The	Alternative	has	to	manage	

the	 two	 systems.	 At	 first	 they	 try	 to	 converge	 the	 ascriptions,	 but	 this	 creates	 the	 risk	 of	

separating	 one	 of	 the	 systems	 from	 the	 organization.	 Instead	 they	 have	 to	 manage	 the	

ascriptions	decoupled,	to	instigate	trust	throughout	the	organization,	and	thereby	get	the	best	

of	both	systems.	This	kind	of	management	is	comparable	to	one	of	the	most	established	kinds	

of	management	methods	called	‘welfare	management’,	that	has	been	used	since	the	late	80’s	

in	the	Danish	public	sector	–	thereby	cracking	the	alternative	management	facade.		
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1	Indledning	
	

”There	is	nothing	so	powerful	as	an	idea	whose	time	has	come”1	
-	Victor	Hugo	

	
Europa	og	Danmark	befinder	sig	i	en	politisk	mellemtid.	En	tid	hvor	politikerleden	er	høj	og	

mistilliden	 til	det	politiske	apparat,	befinder	 sig	på	et	af	de	 laveste	niveauer	nogensinde.	Et	

politisk	 landskab,	 hvor	opgøret	med	gamle	 ideologiske	dyder	og	 traditioner	 står	 for	 fald	 til	

fordel	 for	partierne	på	yderfløjen.	Det	kan	altså	roligt	konstateres,	at	det	politiske	 landskab	

som	man	tidligere	har	kendt	det,	er	rystet.	Samfundsproblemerne	har	 fået	et	ekstra	 lag,	der	

udover	 sikring	 af	 velfærden	 og	 væksten,	 omhandler	 borgeren	 som	 politisk	 individ.	

Stemmeprocenten	 er	 stadig	 høj	 i	 Danmark,	men	 færre	 danskere	 er	 generelt	 politisk	 aktive	

(Arbejderen,	2015).	Aktivismens	fald	bunder	dels	i	mistilliden	til	politikerne	og	det	politiske	

systems	mulighed	for,	at	sikre	vælgernes	behov.	Faldet	i	tilliden	er	markant.	De	seneste	10	år	

																																																								
1	Leadership	matters:	Unleashing	the	power	of	paradox,	2012,	Cronin,	Thomas	E.	&	Genovese,	Michael	A.	
Routledge	–	s.	12.	
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er	man	gået	 fra,	at	70	procent	af	danskerne	havde	tillid	til	politikerne	til	nu	kun	28	procent	

(Altinget,	2015).	

	

Det	 etablerede	 politiske	 landskab	 er	 rystet,	 og	 dette	 åbner	 op	 for	 en	 nytænkning	 af	 det	

nuværende	etablerede	establishment	på	området.	De	små	tegn	på	dette	ses	rundt	om	i	hele	

verden:	 Bernie	 Sanders	 i	 USA,	 Podemos	 i	 Spanien,	 Five	 Star	 Movement	 i	 Italien,	 Syriza	 i	

Grækenland	 og	 Alternativet	 i	 Danmark.	 Alle	 ovenstående	 er	 nu	 velintegreret	 i	 deres	

respektive	politiske	systemer	og	kan	altså	ikke	affejes	med	at	være	for	visionære	og	utopiske	i	

deres	 holdninger.	 Det	 er	 de	 holdninger	 der	 er	 i	 samfundet,	 som	 bliver	 afspejlet	 af	 høje	

stemmeprocenter	 på	 de	 ovenstående	 kandidater.	 Samtidig	 er	 de	 også	 alle	 repræsenteret	 af	

stærke	bevægelser,	der	har	båret	deres	kandidatur	ind	i	magtens	arena.	Bevægelser	der	ikke	

nødvendigvis	 er	 indstillet	 på	 at	 ændringerne	 skal	 styres	 indefra,	 men	 er	 noget,	 der	 skal	

komme	nedefra	–	på	græsrodsniveau.	

1.1	Problemfelt	

Alternativet	har	siden	deres	oprettelse	været	en	organisation,	der	har	været	dybt	rodfæstet	i	

civilsamfundet.	Med	de	generelle	holdninger	til	hvordan	sådanne	organisationer	har	det	med	

det	 etablerede	 politiske	 landskab,	 var	 deres	 valgsucces	 stor	 på	mere	 end	 en	måde.	Det	 var	

stort,	at	organisationen	nu	fik	mulighed	for	at	udfolde	sig	på	den	største	politiske	scene	med	

deres	 politiske	 visioner.	 Men	 valgsuccesen	 var	 også	 af	 stor	 kompleksitet	 for	 selve	

organisationen.	 Valget	 bød	 nemlig	 på	 store	 udfordringer,	 for	 hvordan	 Alternativet	 som	

organisation	skulle	strukturere	sig	fremadrettet	på	de	interne	rækker.		

	

Dette	 er	 tilfældet	 for	 Alternativet,	 da	 det	 de	 blev	 oprettet	 i	 opposition	 til,	 lige	 pludselig	 er	

blevet	deres	nye	arbejdsomgivelser.	Der	er	altså	et	behov	for	at	samle	den	før	meget	flydende	

struktur	i	organiseringen	til	en	mere	konsekvent	og	professionel	struktur,	hvis	de	vil	gøre	sig	

gældende	inden	for	deres	nye	ressortområde.	Men	hvordan	håndterer	en	så	ung	organisation	

skiftet	 fra	bevægelse	 til	 parti	på	 så	kort	 tid,	med	de	 forudsætninger	 som	de	har	oparbejdet	

indtil	valget?	Deres	nye	status	må	unægtelig	 få	konsekvenser	 for	den	 interne	organisering	 i	

Alternativet,	samt	den	måde	de	kommunikerer	på.	Det	spændende	er,	om	det	er	forandringer	

som	 organisationen	 kan	 leve	med,	 eller	 nogen	 der	 vil	 give	 problemer	 for	 deres	 fremtidige	

virke.	 Samtidig	 med	 denne	 udvikling	 er	 begrebet	 om	 det	 alternative	 ikke	 på	 nogen	 måde	
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fastlåst	i	sin	definition	og	giver	derfor	yderligere	stof	til	eftertanke,	når	Alternativets	parti	skal	

til	at	træffe	beslutninger	på	baggrund	af	dette.		

	

Alternativet	er	som	organisation	endt	i	en	paradoksal	situation,	hvor	de	på	den	ene	side	har	et	

parti	 der	har	mulighed	 for	 at	 træffe	beslutninger	på	den	 største	politiske	 scene	 i	Danmark,	

men	samtidig	er	grundet	i	en	bevægelse	der	tager	afstand	fra	den	nuværende	politiske	måde	

at	 organisere	 sig	 og	 kommunikere	 på.	 For	 hvordan	 kan	 en	 organisation,	 der	 har	 været	

rodfæstet	i	en	bevægelse	mod	den	nuværende	politiske	kultur	kommunikere	klart,	når	den	nu	

er	underlagt	den	selvsamme	kultur,	som	den	er	sat	i	verden	for	at	forandre?	Udfordringerne	

byder	sig	i	hvert	fald	til	for	Alternativets	måde	at	strukturere	deres	organisation	på.	For	når	

der	både	er	et	parti,	der	skal	sikre	sig	opbakning	hos	vælgere,	og	troskab	til	sit	baglang,	samt	

en	bevægelse	der	tænker	skæve	visioner	og	stadig	kigger	skævt	til	politikerne,	er	det	begrebet	

om	det	alternative	åbent	og	klar	til	at	blive	defineret	af	begge	lejre.	

Dette	leder	mig	frem	til	følgende	problemformulering:	

1.2	Problemformulering	

Hvordan	forholder	Alternativets	interne	kommunikation	sig	til	det	alternative,	og	hvilke	

konsekvenser	har	det	for	deres	organisering	og	kommunikation	fremadrettet?		

1.3	Arbejdsspørgsmål	

For	at	anskueliggøre	afhandlingens	analyse	opstilles	der	to	arbejdsspørgsmål,	som	samlet	skal	

føre	til	en	besvarelse	af	problemformuleringen.	De	knytter	sig	til	henholdsvis	kapitel	4	og	

kapitel	5.	

	

1)	Hvordan	kan	systemteorien	forklare	Alternativets	interne	organisering	og	kommunikation,	

i	forbindelse	med	beskrivelsen	af	det	alternative?		

	

2)	Hvordan	forsøger	Alternativet	at	sikre	ensretning	i	deres	paradoksale	kommunikation?	

1.4	Begrebsafklaring	

Begrebsafklaringen	 skal	 være	 med	 til	 at	 opklare	 tvivlsspørgsmål	 om	 begrebers	 mening	 i	

indeværende	afhandling.	Begreberne	er	ikke	nødvendigvis	et	udtryk	for,	hvordan	Alternativet	

selv	opfatter	deres	begreber,	men	afhandlingens	udgangspunkt	for	begrebernes	mening.		
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Alternativet	

Når	 der	 refereres	 til	 Alternativet	 i	 afhandlingen,	 skal	 det	 forstås	 som	 Alternativet	 i	

organisationsmæssig	forstand.	Mange	beskriver	Alternativet	som	enten	parti	eller	bevægelse,	

men	 i	 afhandlingen	 er	 Alternativet	 en	 samlebetegnelse,	 for	 den	 platform	 hvorpå	 Partiet,	

Bevægelsen	og	andre	politiske	tiltag	er	indeholdt.	Organisationen	vil	blive	yderligere	uddybet	

i	den	teoretiske	præmis	(2.6),	der	belyser	hvilken	forskel,	som	organisationen	kommunikerer	

i,	 og	 hvilke	 udfordringer	 det	 skaber	 for	 den	 interne	 organisering	 og	 kommunikation.	 I	

afhandlingen	 bliver	 Alternativets	 kode	 benyttet	 som	 et	 referencepunkt	 for	 de	 to	

nedenstående	 systemers	 iagttagelse.	 Alternativet	 kommer	 altså	 til	 at	 fremstå	 som	 en	 ’tom	

betegner’,	der	skal	udfyldes	af	Partiets	og	Bevægelsens	meningstilskrivelse	af	 systemet.	Når	

der	refereres	til	Alternativet	eller	organisationen,	er	det	denne	opfattelse	der	skal	benyttes.		

	

Partiet	

Når	der	refereres	til	’Partiet’,	skal	det	forstås	som	den	parlamentariske	del	af	Alternativet.	Her	

refereres	der	til	den	politiske	ledelse,	samt	kommunikationer	der	udgår	fra	Christiansborg	og	

har	 et	 realpolitisk	 øjemed.	 Partiet	 er	 som	 nævnt	 ovenfor	 en	 intern	 uddifferentiering	 fra	

Alternativets	organisationssystem,	der	skal	håndtere	det	alternative	i	det	politiske	landskab.	

Her	tilskrives	der	mening	til	det	alternative	i	tiden	efter	valget	ud	fra	bestemte		kondenserede	

forventninger,	programmer	og	roller.		

	

Bevægelsen	

Når	 der	 refereres	 til	 ’Bevægelsen’,	 skal	 det	 forstås	 som	 den	 frivillige	 eller	

civilsamfundsmæssige	 del	 af	 Alternativet.	 Her	 indeholdes	 også	 den	 mere	

organisationsmæssige	 del	 med	 hovedbestyrelsen	 og	 de	 forskellige	 stor-	 og	 landskredse.	

Bevægelsen	er	den	anden	interne	uddifferentiering	fra	Alternativet,	der	skal	være	med	til	at	

favne	 græsrodsbevægelsen,	 civilsamfundet	 og	 de	 frivillige	 kræfter	 i	 Alternativet.	 Her	

tilskrives	det	alternative	mening	ud	fra	de	værdier,	som	de	er	oprettet	ud	fra,	i	forskel	til	det	

etablerede.		
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2	Teoretisk	udgangspunkt	
	
Dette	kapitel	vil	præsentere	de	teoretiske	overvejelser	som	afhandlingen	trækker	på.	Kapitlet	

vil	 starte	med	 at	 argumentere	 for	 afhandlingens	 valg	 af	 Niklas	 Luhmanns	 systemteori	 som	

teoretisk	 fundament	 i	 forhold	 til	 afhandlingens	 analyser.	 Herefter	 vil	 det	 næste	 afsnit	

redegøre	for	afhandlingens	grundlæggende	operation	–	iagttagelse.	Dernæst	følger	en	kritik	af	

systemteoriens	begrænsninger	i	afhandlingen.	Kapitlet	afrundes	med	en	kort	introduktion	til	

forskerens	position	i	afhandlingen,	samt	en	udpensling	af	problemfeltet	i	en	teoretisk	præmis,	

der	ligger	til	grund	for	de	kommende	analyser.	

2.1	Valg	af	systemteorien		

Årsagen	 til	 at	 afhandlingen	har	valgt	at	 anskue	problemstillingen	gennem	Niklas	Luhmanns	

systemteori,	 skal	 delvist	 findes	 i	 teoriens	 konsistens.	 Normalt	 plejer	 teorier	 at	 kunne	

kompensere	for	hinandens	mangler.	Dog	kan	der	med	valget	af	flere	teorier	også	forekomme	

forvirring	 i	 analysesammenhængen.	 Luhmanns	 systemteori	 tilbyder	 et	 konsistent	 og	

omfattende	teoriapparat,	der	med	ambitionen	om	at	være	en	universel	teori	favner	bredt	i	det	

sociologiske	 genstandsfelt.	 Afhandlingen	 forsøger	 at	 balancere	 den	 indsamlede	 empiri	 og	

tilpasse	det	teoretiske	apparat	til	denne,	for	på	den	måde	ikke	at	skære	dele	af	systemteorien	

fra	 da	 det	 er	 en	 stor	 universel	 teori,	 men	 i	 stedet	 fokusere	 på	 de	 relevante	 detaljer	 i	

teoriapparatets	 gennemgang.	 Systemteorien	 gør	 det	 muligt	 at	 iagttage	 interne	

organisationsforandringer,	samt	deres	kommunikation	og	meningstilskrivelse	af	hvordan	det	

alternative	formes.	Afhandlingen	kunne	også	her	have	valgt	at	benytte	sig	af	diskursteorien,	

der	også	interesserer	sig	for	meningskonstruktioner	i	diskurser	eller	Aktør	Netværk	Teorien	

(ANT),	 der	 har	 fokus	 på	 strukturer	 og	 relationer	 i	 forskellige	 netværksdannelser.	 Her	 er	

systemteorien	 valgt,	 da	 den	 har	 fokus	 på	 kommunikation	 som	 kommunikation,	 der	 giver	

mulighed	 for	 at	 analysere	Alternativets	kommunikation	på	kommunikationens	præmisser,	 i	

stedet	for	andre	normative	opfattelser.		

	

Indeværende	 systemteori	 interesserer	 sig	 for	 den	 særegne	 kommunikationsform,	 der	 er	

styrende	 for	 systemer.	 Her	 benytter	 Luhmann	 sig	 af	 præcise	 begreber,	 som	 i	 rapporten	

udfoldes	 til	 at	 lave	 en	 nærgående	 analyse	 af	 de	 forskelle,	 der	 er	 styrende	 for	 Alternativets	

organisation	og	kommunikation.	En	klar	fordel	ved	teorien	er,	at	jeg	som	forsker	kan	trække	
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mig	 tilbage	 og	 iagttage,	 hvordan	 Alternativets	 organisation	 bliver	 opfattet	 og	 tilskrives	

mening	 internt	 i	organisationen.	Der	er	altså	 ikke	på	 forhånd	en	rigtig	eller	 forkert	måde	at	

iagttage	det	alternative	på,	men	i	stedet	er	der	fokus	på,	hvordan	det	alternative	behandles	og	

opfattes	 i	 de	 pågældende	 systemer.	 Luhmann	 kritiserer	 samtidig	 teoretikere,	 der	 har	 en	

normativ	 tilgang	 til	 hvordan	 verden	 foreligger.	 Han	 mener	 ikke	 at	 der	 foreligger	 en	 sand	

livsverden,	men	 at	 den	derimod	bliver	 et	 produkt	 af	 de	 forskellige	 systemers	 iagttagelse	 af	

den	(Andersen	N.	Å.,	1999,	s.	111f).	Alle	systemer	vil	have	blinde	pletter.	Det	er	ikke	muligt	at	

beskrive	 hvordan	 verden	 er,	 da	 verden	 ikke	 har	 nogen	 omverden	 at	 definere	 sig	 op	 mod.	

Derfor	er	verden	hos	Luhmann	alt	den	kompleksitet	som	rummes	inden	for	verden,	og	det	kan	

der	ikke	sættes	nogen	forskelsdragning	til.		

2.2	Iagttagelse	og	konstruktionen	af		en	iagttagelsesposition	

Den	grundlæggende	operation	som	afhandlingen	kommer	til	at	benytte	sig	af,	er	iagttagelse.	

Iagttagelsen	kommer	til	at	foregå	på	anden	orden,	hvilket	vil	sige	iagttagelse	af	iagttagelser,	og	

sker	 inden	 for	 rammerne	 af	 en	 konstruktivistisk	 erkendelsesposition,	 hvor	 iagttagelser	

betragtes	 som	 iagttagerafhængige.	 Med	 dette	 menes	 der,	 at	 der	 ikke	 findes	 en	

iagttagerposition,	hvorfra	man	kan	fremsætte	rent	objektive	udsagn	om	verden.	Iagttagelsen	

er	altså	kontingent	og	kunne	have	været	anderledes.	Man	kan	derfor	tale	om	en	forskydning	i	

afhandlingens	 arbejde	 fra	 ontologi	 til	 epistemologi,	 hvor	 der	 iagttages	 hvordan	 andre	

iagttager	 (Andersen	 N.	 Å.,	 1999,	 s.	 12).	 Tilgangen	 kommer	 til	 at	 tage	 udgangspunkt	 i	 en	

antiessentialistisk	tilgang	til	verden.	Virkeligheden	rummer	ingen	essens,	der	skal	undersøges	

på	en	bestemt	måde.	Ontologien	er	med	andre	ord	tom	(Andersen	N.	Å.,	1999,	s.	19).	

Konstruktivismen	 skal	 dog	 ikke	 ses	 som	 noget,	 der	 fritager	 forskeren	 fra	 det	 arbejde,	 der	

gøres	med	 overvejelser	 og	 vidensarbejde.	 Det	 kræver	 tværtimod	 grundige	 epistemologiske	

overvejelser	samt	en	gennemarbejdet	analysestrategi,	der	skal	være	med	til	at	vise,	hvordan	

andres	iagttagelser	kan	konstrueres	som	objekt	for	egne	iagttagelser.	Afhandlingen	bunder	i	

en	 epistemologisk	 konstruktivisme,	 hvor	 det	 er	 perspektivet,	 der	 konstruerer	 både	

iagttageren	og	det	iagttagede	(Andersen	N.	Å.,	1999,	s.	14).	Alle	iagttagelser,	inklusiv	min	egen,	

vil	 have	 blinde	 pletter	 som	 ikke	 kan	 iagttages	 (Andersen	 N.	 Å.,	 1999,	 s.	 111).	 Det	 er	

Alternativets	blinde	pletter,	 jeg	 skal	 iagttage.	 Iagttagelsen	af	Alternativet	kunne	derfor	have	

været	anderledes.		
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2.3	Luhmanns	systemteori	

Niklas	 Luhmann	 er	 en	 systemteoretiker,	 hvis	 forfatterskab	 rækker	 fra	 en	 samfundsteori	 til	

teori	om	social	interaktion	på	mikroplan	(Kneer	&	Nassehi,	Niklas	Luhmann	-	introduktion	til	

teorien	om	sociale	systemer,	2002,	s.	12).	I	systemteorien	er	det	centrale	begreb	systemer.	Alle	

strukturer,	 processer	 og	 selv	mennesker	 reduceres	derfor	 til	 Luhmanns	 systemterminologi.	

Den	 grundlæggende	 præmis	 hos	 Luhmann	 er,	 at	 enhver	 iagttagelse	 er	 systemintern.	

Systemets	omverden	er	derfor	heller	ikke	givet,	men	noget	systemet	selv	konstruerer,	ligesom	

det	 også	 selv	 konstrueres	 i	 forskel	 til	 sin	 egen	 omverden	 (Dreyer,	 2006,	 s.	 41f).	 Derfor	 er	

kontingens	et	grundvilkår,	da	enhver	iagttagelse	vil	være	betinget	af	det	system	som	iagttager	

den.		

Niklas	Luhmann	henter	sit	iagttagelsesbegreb	fra	George	Spencer	Brown.	Det	består	i	alt	sin	

enkelthed	 i	 at	 markere	 noget	 i	 forhold	 til	 noget	 andet	 (Andersen	 N.	 Å.,	 1999,	 s.	 109).	 Det	

formaliseres	således:		

	
Figur	1	-	Spencer	Browns	forskelsmarkør	(Andersen	N.	Å.,	1999,	s.	110)	

	

Som	sagt	er	enhver	 iagttagelse	kontingent.	 Iagttagelserne	eksistensberettigelse	er	kun	givet	

inden	for	systemets	forskel.	 Ifølge	Luhmann	betyder	det,	at	 iagttagelserne	også	konstituerer	

en	 blind	 plet,	 da	 iagttageren	 i	 sin	 iagttagelse	 gør	 sig	 blind	 for,	 at	 genstanden	 også	 kunne	

iagttages	 gennem	 en	 anden	 forskel.	 Den	 blinde	 plet	 kan	 benyttes	 til	 at	 skelne	 mellem	

Luhmanns	 ordensprincipper.	 En	 første	 ordens	 iagttagelse	 er	 en	 ureflekteret	 iagttagelse	 af	

genstanden.	En	anden	ordens	iagttagelse	er	derimod	en	iagttagelse	af	andres	iagttagelser	som	

iagttagelser	(Andersen	N.	Å.,	1999,	s.	111f).	

	

Et	 grundlæggende	udgangspunkt	 i	 Luhmanns	 systemteori	 er	 også	 forståelsen	 af	 det	 sociale	

som	bestående	af	kommunikation,	der	henviser	til	tidligere	kommunikation.	Sociale	systemer	

iagttager	gennem	kommunikation.	Det	kan	derfor	ikke	forstås	som	en	forsamling	af	personer,	

der	 interagerer.	 Det	 skal	 derimod	 afgrænses	 som	 en	 kommunikationsform,	 der	 tilskriver	

verden	mening	ud	fra	bestemte	forskelle.		
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Med	 disse	 udgangspunkter	 kan	 systemteorien	 bevæge	 sig	 mange	 veje,	 afhængigt	 af	 de	

begreber	 og	 analytiker,	 der	 bringes	 i	 spil.	 I	 pågældende	 afhandling	 vil	 Alternativet	 blive	

iagttaget	 som	 et	 organisationssystem,	 der	 gennem	 deres	 kommunikationsform	 træffer	

beslutninger,	 som	 henviser	 til	 tidligere	 beslutninger	 for	 derved	 at	 forskyde	 kontingensen	

bagud	 (La	Cour,	Frivillighedens	pris	 -	 en	undersøgelse	af	Niklas	Luhmanns	 teori	om	sociale	

systemer	og	dens	anvendelse	på	området	for	frivilligt	socialt	arbejde,	2002,	s.	73).	

2.3.1	Sociale	systemdannelser	

Systemteorien	er	som	sagt	åben	for	at	bevæge	sig	i	en	række	retninger.	I	afhandlingen	vil	der	

være	 fokus	 på	 sociale	 systemer,	 særligt	 organisationssystemer,	 da	 det	 er	 her,	 Alternativets	

kommunikation	 bedst	 kan	 iagttages	 og	 beskrives	 igennem.	 Systemers	 berettigelse	 findes	 i	

deres	 funktionalitet.	 De	 opstår	 og	 skabes	 som	 løsninger	 på	 verdens	 uendelige	 række	 af	

komplekse	 udfordringer,	 for	 at	 håndtere	 en	 del	 af	 omverdenskompleksiteten	 (Kneer	 &	

Nassehi,	1997,	s.	44f).		

	
Figur	2	–	Systemdannelser	 i	systemteorien	(Seidl	&	Becker,	Niklas	Luhmann	and	organization	studies,	2005,	s.	

25)	

	

Som	 det	 fremgår	 af	 de	 ovenstående	 afsnit,	 er	 der	 ikke	 nogen	 begrænsninger	 for	

systemdannelsens	 omfang	 eller	 art.	 Som	 figuren	 også	 fint	 afspejler,	 har	 alt	 en	 udformning	

inden	for	en	systemramme.	Derfor	har	Luhmann	gennem	sine	værker	forsøgt	at	lave	orden	i	

kaosset	 og	 kategoriseret	 de	 sociale	 systemer,	 der	 har	 fællestræk,	 for	 at	 skabe	 et	 analytisk	

overblik.		
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2.3.1.1	Organisationssystem	

Organisationssystemer	er	kendetegnet	ved	at	være	autopoietiske,	da	deres	kommunikation	i	

beslutninger	 henviser	 til	 tidligere	 beslutninger.	 Beslutningerne	 er	 ligesom	 alt	 anden	

kommunikation	 selvreferentielle	 og	 indeholder	 de	 samme	 fællestræk	 som	 alle	 andre	

kommunikationer.	Dog	 adskiller	 de	 sig	 fra	 andre	 kommunikationer	 gennem	deres	 fokus	 på	

forventningsstrukturer	 i	 organisationen	 (La	 Cour,	 Frivillighedens	 pris	 -	 en	 undersøgelse	 af	

Niklas	 Luhmanns	 teori	 om	 sociale	 systemer	 og	 dens	 anvendelse	 på	 området	 for	 frivilligt	

socialt	 arbejde,	 2002,	 s.	 73).	 Forventningsstrukturer	 opstår	 som	 begrænsninger	 eller	

indsnævring	af	spillerummet	for	kommunikationens	muligheder	(Luhmann,	Sociale	systemer:	

grundrids	til	en	almen	teori,	2000,	s.	343).	De	skabes	ud	fra	tre	områder,	som	en	organisation	

indeholder:	Medlemskab,	roller	og	programmer	(Luhmann,	Sociale	systemer:	grundrids	til	en	

almen	teori,	2000,	s.	369ff).	

	

Medlemskab:	For	 at	 kunne	 deltage	 og	 blive	 opfattet	 som	 relevant	 i	 et	 organisationssystem,	

skal	man	selv	sagt	være	medlem	af	organisationen.	Det	vil	alene	være	organisationen	selv,	der	

står	 for	 kriterierne	 for,	 hvem	 der	 kan	 deltage	 i	 organisationssystemet.	 Igennem	 en	

inkludering⎤eksluderings	 forskel	 sætter	 organisationen	 grænserne	 til	 sin	 omverden.	

Organisationens	kommunikation	igennem	beslutningerne	er	ligesom	hos	alle	andre	systemer	

selvreferentiel	og	adresserer	udelukkende	organisationens	medlemmer.		

	

Roller:	For	at	organisationen	ikke	ender	ud	i	at	alle	laver	det	samme,	er	der	behov	for	roller.	

Roller	sætter	forventninger	til	personers	udførsel	af	særlige	opgaver	i	organisationen.	Det	er	

derfor	 ikke	 personen,	 der	 er	 interessant,	 men	 kun	 den	 rolle	 som	 personen	 udfylder.	

Forventningerne	 til	 rollen	 antager	 både	 form	 som	 generelle	 og	 specifikke.	 De	 generelle	

forventninger	 er	 relateret	 til	muligheden	 for	 at	 skifte	 en	 person	 i	 en	 rolle	 ud,	 uden	 det	 får	

konsekvenser	for	selve	rollen.	De	specifikke	relaterer	sig	til	de	forventninger,	der	er	til	rollen	i	

en	 organisation,	 og	 handler	 om	 muligheden	 for	 at	 give	 rollen	 et	 personligt	 præg.	 Det	

specifikke	vil	altså	være	en	udbygning	af	den	generelle	forventning	til	selve	rollen	(La	Cour,	

Frivillighedens	pris	-	en	undersøgelse	af	Niklas	Luhmanns	teori	om	sociale	systemer	og	dens	

anvendelse	på	området	for	frivilligt	socialt	arbejde,	2002,	s.	71ff).		
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Programmer:	 Organisationen	 opretter	 programmer	 som	 en	 del	 af	 deres	 kommunikation.	

Programmerne	 er	 med	 til	 at	 stille	 forskellige	 forventninger	 til	 handlingsmønstrene	 i	

organisationen.	Et	program	er	så	at	sige	en	 forventning	til	mere	end	én	kommunikation	(La	

Cour,	Frivillighedens	pris	-	en	undersøgelse	af	Niklas	Luhmanns	teori	om	sociale	systemer	og	

dens	 anvendelse	 på	 området	 for	 frivilligt	 socialt	 arbejde,	 2002,	 s.	 72).	 Programmerne	

muliggør	at	omverden	tages	 i	betragtning,	og	dermed	at	der	sættes	betingelser	 for,	hvornår	

den	ene	eller	den	anden	side	markeres	i	forskellen.	På	den	måde	kan	det	siges,	at	systemerne	

uden	at	forlade	deres	egen	forskelsiagttagelse	får	mulighed	for	at	indbygge	deres	omverden	i	

egne	 operationer	 (Kneer	 &	 Nassehi,	 Niklas	 Luhmann	 -	 introduktion	 til	 teorien	 om	 sociale	

systemer,	 2002,	 s.	 138).	 En	 organisation	 kan	 eksempelvis	 have	 et	 program	 til	 sin	 juridiske	

afdeling,	 der	 benytter	 sig	 af	 en	 retlig	 kode,	 en	 regnskabsafdeling	 der	 benytter	 sig	 af	 en	

økonomisk	kode,	osv.	Disse	systemer	kan	altså	udelukkende	reagere	retsligt	og	økonomisk	på	

eksempelvis	politiske	problemer.	Men	hvor	forskellen	sørger	for	systemets	operative	lukning,	

sørger	programmerne	for	systemets	åbenhed	for	ekstern	mening.	Hermed	får	organisationen	

mulighed	for	at	benytte	forskellige	programmer	til	at	iagttage	omverdenen	(Kneer	&	Nassehi,	

Niklas	Luhmann	-	introduktion	til	teorien	om	sociale	systemer,	2002,	s.	146).		

	

Organisationens	 kommunikation	 kan	 altså	 siges	 at	 referere	 til	 deres	 egen	

forventningsstrukturer.	 Her	 kan	 den	 så	 enten	 opfylde	 eller	 afvige	 fra	 en	 forventning.	 En	

afvigelse	 fra	 forventningsstrukturen	 vil	 alt	 andet	 lige	 føre	 til	 en	 konflikt	 i	

organisationssystemet.	 I	afhandlingen	vil	ovenstående	 forventningsstrukturer	blive	benyttet	

til	 at	 iagttage,	 hvordan	 udviklingen	 i	 Alternativet	 efter	 valget,	 har	 påvirket	 de	

forventningsstrukturer,	 der	 ligger	 i	 henholdsvis	Bevægelsen	 og	Partiet.	Her	 undersøges	 det	

hvordan	der	sikres	konsistens	i	forventningen,	når	de	interne	differentieringer	har	forskellige	

opfattelser	af,	hvordan	det	alternative	skal	defineres,	og	med	deres	programmer,	roller	og	mål	

adskiller	sig	markant	fra	hinanden.	Organisationen	benytter	forventningerne	til	at	indskærpe	

de	mulige	udfald,	der	kan	forekomme	inden	for	organisationen.	Dette	leder	os	frem	til	kernen	

i	 systemdannelsen	 –	 at	 forventningsstrukturerne	 er	med	 til	 at	 reducere	 kompleksiteten.	 På	

trods	 af	 forventningsstrukturerne	 kan	 organisationen	 dog	 ikke	 determinere	

kommunikationen	i	uddifferentieringerne	–	men	kun	give	dem	ideer	til	deres	kommunikation,	

da	de	stadig	vil	befinde	sig	i	organisationens	omverden.			
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2.3.2	Samfundets	kodning	og	funktionssystemer	

Samfundet	 er	 hele	 tiden	 i	 udvikling,	 og	 med	 udviklingen	 følger	 en	 øget	 kompleksitet,	 der	

afkræver	en	hvis	specialisering	i	samfundet.	I	takt	med	denne	udvikling	indgår	man	i	mange	

forskellige	 funktioner	og	relationer	 igennem	sin	dag,	som	man	ikke	nødvendigvis	kan	forstå	

betydningen	 af.	 Vi	 bevæger	 os	 ud	 	 i	 trafikken	 uden	 at	 kende	 alle	 andres	 dispositioner	 og	

temperamenter,	 vi	 beror	 os	 på	 funktioner	 af	 forskellige	 institutioner	 som	 sygehusvæsen,	

jobcenter,	 osv.	 Svaret	 på	 noget	 af	 den	 kompleksitet	 skal	 findes	 i	 systemdannelsen	 –	 men	

særligt	i	den	funktionelle	differentiering	af	samfundet.	Luhmann	mener	at	vi	i	dag	befinder	os	

i	 et	 samfund,	 der	 er	 bygget	 op	 af	 funktionssystemer	 (Kneer	 &	 Nassehi,	 Niklas	 Luhmann	 -	

introduktion	til	teorien	om	sociale	systemer,	2002,	s.	136).	Funktionerne	er	ligesom	alle	andre	

systemer	 opbygget	 omkring	 en	 binær	 forskel,	 og	 adskiller	 sig	 fra	 hinanden	 givet	 deres	

funktion	 i	 samfundet.	 For	 eksempel	 kommunikerer	 det	 økonomiske	 system	 i	 koden	

betale/ikke-betale.	 Samtidig	 knytter	 funktionssystemerne	 også	 et	 symbolsk	 generaliseret	

kommunikationsmedie	 til	 deres	 kommunikation,	 for	 at	 gøre	 deres	 kommunikation	 mere	

håndgribelig.	I	det	økonomiske	systems	tilfælde	er	det	penge,	i	det	politiske	er	det	magt.		Det	

økonomiske	 system	 kan	 altså	 kun	 kommunikere	 om	 verden	 gennem	 sin	 egen	

forskelsdragning.	Alt	kommunikation	der	falder	ud	over	systemets	kode,	vil	det	opfatte	som	

irritation	 eller	 støj	 (Andersen	 N.	 ,	 Polyfone	 organisationer,	 2002,	 s.	 33).	 I	 afhandlingen	 vil	

teorien	 om	 funktionssystemer	 blive	 benyttet	 i	 analysen	 af	 Partiet	 og	 Bevægelsens	 interne	

kommunikation,	 hvor	 de	 henholdsvis	 kobler	 sig	 til	 funktionssystemet	 for	 politik	 og	

civilsamfundet.		

2.3.3	Kommunikation	og	reduktionen	af	kompleksitet	

I	 Luhmanns	 systemteori	 er	 systemerne	 operationelt	 lukkede	 over	 for	 hinanden.	 Dog	 er	 de	

ikke	uden	betydning	 for	 hinanden,	 da	 kommunikation	 i	 et	 system	kan	 aftvinge	 en	 form	 for	

reaktions	kommunikation	 i	et	andet	system.	En	kommunikation	er	 ikke	en	handling	mellem	

personer,	 men	 derimod	 en	 tredelt	 selektionsproces.	 Selektionsprocessen	 består	 af	 tre	

områder,	 hvoraf	 der	 skal	 ske	 en	 syntese,	 for	 at	 en	 kommunikation	 har	 fundet	 sted.	

Selektionsprocessen	består	af;	Information,	meddelelse	og	forståelse	(Kneer	&	Nassehi,	Niklas	

Luhmann	-	introduktion	til	teorien	om	sociale	systemer,	2002,	s.	84ff).	Kommunikationen	har	

i	 Luhmanns	 systemteori	 den	 funktion,	 at	 den	 reducerer	 kompleksitet.	 Kompleksitet	 er	 et	

begreb,	 der	 bliver	 anvendt	 til	 at	 bestemme	 forholdet	 mellem	 systemet	 og	 dets	 omverden.	



13	

Omverden	vil	altid	indeholde	flere	kommunikationer	og	relationer	end	det	vil	være	muligt	for	

selve	 systemet	 at	 håndtere	 i	 systemets	 kommunikation	 (La	 Cour,	 Frivillighedens	 pris	 -	 en	

undersøgelse	af	Niklas	Luhmanns	teori	om	sociale	systemer	og	dens	anvendelse	på	området	

for	 frivilligt	 socialt	 arbejde,	 2002,	 s.	 55f).	 Kommunikationen	 skal	 gennem	 sin	 forskel	 sætte	

rammerne	 for,	 hvad	 den	 videre	 kommunikation	 kan	 beskæftige	 sig	 med.	 Gennem	

forventningsstrukturerne	skaber	den	en	realitet,	hvor	kompleksiteten	er	markant	mindre	for	

de	deltagende	medlemmer.		

Der	 kan	 altså	 ikke	 dannes	 nogen	 meningsfuld	 kommunikation,	 med	 mindre	 der	 bliver	 sat	

forventninger	 til	 kommunikationen.	 Hvis	 alle	 bevidsthedssystemer,	 repræsenteret	 af	

medarbejdere	i	en	virksomhed,	blot	udlagde	deres	tankevirksomhed	til	et	møde,	ville	der	ikke	

opstå	nogen	meningsfuld	kommunikation.	Det	sociale	system	opstår	i	forlængelse	af	et	behov	

for	 at	 ordne	 bevidsthedssystemernes	 kommunikation.	 Langsomt	 vil	 kommunikationen	 på	

mødet	 blive	 sat	 i	 system,	 og	 kan	 derefter	 udvikle	 sig	 selvreferentielt	 igennem	

forventningsstrukturerne	i	kommunikationen.	Herved	sker	der	en	begrænsning,	af	de	mulige	

udfald	som	kommunikationen	kan	medføre,	og	kompleksiteten	mindskes	gennem	systemets	

autopoiesis	–	der	er	systemets	selvreferentielle	kommunikation.		

2.3.4	Beslutningens	paradoks	

I	beslutningskommunikationen	kan	der	dog	opstår	knuder,	når	kommunikationen	åbner	 for	

kontingensen,	 ved	 både	 at	 markere	 indersiden	 og	 ydersiden	 i	 forskellen.	 Dette	 kaldes	

beslutningens	paradoks	–	eller	et	re-entry	(Seidl	&	Becker,	2006,	s.	25f).	Her	kommer	der	til	at	

foregå	en	genindskrivning	af	forskellen	på	indersiden,	og	beslutningskommunikationen	bliver	

låst,	 da	 systemet	 ikke	 kan	 kommunikere	 i	 to	 koder	 på	 samme	 tid.	 Luhmann	 definerer	 det	

sådan:		

	

”A	distinction	re-enters	itself	if	it	is	copied	into	itself.	It	then	reappears	as	part	of	its	own	space,	

as	part	of	what	 it	distinguishes.	 It	 is	 the	 same	and	not	 the	 same	distinction,	depending	on	 the	

observing	 system	 that	 identifies	 or	 distinguishes	 the	 two	 levels	 of	 the	 re-entry”	 (Luhmann,	

Observing	re-entries,	1993,	s.	485)	
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Figur 3: Re-entry	(Seidl	&	Becker,	2006,	s.	25) 

Paradokset	 kommer	 til	 at	 bestå	 i	 umuligheden	 i	 kommunikationen.	 Det	 kan	 ikke	 længere	

siges,	 at	det	 er	den	markerede	 side,	 som	der	kommunikeres	ud	 fra,	 da	den	markerede	 side	

både	 indeholder	 det	 markerede	 og	 det	 umarkerede	 (Andersen	 N.	 Å.,	 1999,	 s.	 113f).	 I	

afhandlingen	 bliver	 re-entry	 begrebet	 benyttet	 til	 at	 iagttage,	 hvordan	 Alternativets	

beslutningskommunikation	formes	i	en	bestemt	ledeforskel	–	der	kommer	til	at	genindtræde	i	

sig	 selv.	 Begrebet	 benyttes	 videre	 i	 den	 teoretiske	 præmis,	 der	 fremsætter	 Alternativets	

kommunikative	 paradoks,	 som	 bliver	 skelsættende	 for	 deres	 måde	 at	 organisere	 sig	 på.	

Beslutningens	 paradoks	 fordrer	 nemlig,	 at	 systemet	 skal	 foretage	 en	 afparadoksering,	 da	

kommunikationen	ellers	vil	blive	lammet.		

2.3.5	Afparadoksering	

Som	vist	ovenfor	benyttes	teoriens	begreb	re-entry	til	at	iagttage	det	paradoks,	som	forskellen	

installerer	i	kommunikationen.	Da	kommunikationen	ikke	kan	kommunikere	i	modsætninger,	

er	der	behov	for	en	strategi	til	at	afparadoksere	paradokset.	Dette	gør	kommunikationen	ved	

konstant	 at	 skjule	 eller	 forskeyde	 den	 paradoksale	 konstituering,	 det	 som	 i	 systemteorien	

betegnes	som	afparadoksering	(Andersen	N.	,	2000,	s.	74).	

	

Afparadokseringen	kan	karakteriseres	som	en	forskydning	af	kontingens.	Forskydningen	kan	

både	ske	inden	for	systemet	–	i	form	af	systemdifferentieringer	-	eller	eksternt.	Operationen	

foregår	 gennem	 kommunikationens	 anknytning	 til	 anden	 kommunikation.	 Gennem	 dette	

reduceres	 kompleksiteten,	 og	 der	 kan	 igen	 skabes	 stabile	 forudsætninger	 for	 systemets	

fremtidige	 kommunikation.	 Her	 bliver	 usikkerheden	 absorberet	 i	 den	 fremtidige	

kommunikation,	og	på	den	måde	opstår	der	en	afparadokseringsstrategi,	hvor	en	beslutning	

om	 en	 særlig	 kommunikation	 om	 et	 bestemt	 emne,	 kan	 sløre	 paradokset	 i	 den	 fremtidige	

kommunikation	(Seidl	&	Becker,	2006,	s.	27f).	Eksempler	på	dette	kunne	være	programmer,	
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som	 er	 blevet	 introduceret.	 Begrebet	 om	 afparadoksering	 vil	 særligt	 blive	 benyttet	 i	

afhandlingens	 anden	 analyse,	 der	 analyserer	 Alternativets	 strategiske	 kommunikation	

omhandlende	 forskydninger	 eller	 sløring	 af	 det	 paradoks,	 som	 den	 interne	 differentiering	

skaber	i	deres	kommunikation.		

2.3.6	Differentiering	og	koblinger	i	systemteorien	

Systemer	 består	 som	 beskrevet	 af	 enheden	 af	 forskellen	 mellem	 system	 og	 omverden.	

Systemet	konstituerer	 altså	 sig	 selv	ud	 fra	omverden,	 så	omverden	 skal	 indeholde	noget	 til	

forskel	 for	systemet	(Kneer	&	Nassehi,	Niklas	Luhmann	-	 introduktion	til	 teorien	om	sociale	

systemer,	2002,	s.	73).	Systemer	har	altså	mulighed	 for	at	påvirke	et	andet	system,	gennem	

deres	 omverdens	 position.	 Denne	 påvirkning	 er	 muliggjort	 af	 systemernes	 kobling	 til	

hinanden	 som	 relevant	 omverden.	 Et	 bevidsthedssystem	 kan	 som	 ovenfor	 nævnt	 have	

relevans	 i	 et	 socialt	 system,	 hvis	 de	 er	 koblet	 til	 hinanden.	 Herfra	 kan	 systemet	 irritere	

kommunikationen	 i	 det	 organisationssystemets	 kommunikation,	 men	 vil	 dog	 aldrig	 få	 en	

determinerende	virkning	for	den	fortløbende	kommunikation.			

	

Det	 der	 har	 relevans	 er	 ikke	 påvirkningen,	 men	 den	 måde	 som	 det	 systemet	 vælger	 at	

inddrage	den	irritation,	der	er	i	deres	omverden.	Jo	fastere	koblingen	bliver,	eller	jo	mere	de	

inddrager	fra	den	relevante	omverden	–	des	stærkere	bliver	den	strukturelle	kobling	(Kneer	

&	Nassehi,	 Niklas	 Luhmann	 -	 introduktion	 til	 teorien	 om	 sociale	 systemer,	 2002,	 s.	 67).	 En	

strukturel	 kobling	 kan	 beskrives	 som	 et	 forhold,	 hvor	 en	 kommunikation	 i	 det	 ene	 system	

aftvinger	 en	 kommunikation	 i	 det	 andet	 system.	 Der	 skabes	 derfor	 en	 form	 for	

interdependens	eller	følsomhed	mellem	systemerne,	overfor	hinandens	kommunikation.	Dog	

vil	 systemerne	 stadig	 være	 uafhængige	 da	 de	 selv	 bestemmer,	 hvordan	 ændringerne	 i	 det	

andet	 system	 skal	 inddrages	 i	 deres	 egen	 organisering	 (La	 Cour,	 Frivillighedens	 pris	 -	 en	

undersøgelse	af	Niklas	Luhmanns	teori	om	sociale	systemer	og	dens	anvendelse	på	området	

for	frivilligt	socialt	arbejde,	2002,	s.	117).	

	

De	strukturelle	koblinger	kommer	særligt	til	syne	i	forbindelse	med	systemdifferentieringen.	

Systemdifferentiering	er	en	betegnelse	for	sociale	systemers	evne	til	at	oprette	subsystemer	

inden	 for	 deres	 eget	 system.	 Systemdifferentieringen	 opstår	 i	 forbindelse	med,	 at	 systemet	

skal	 løse	 et	 kompleksitetsproblem,	 som	 deres	 egenkompleksitet	 ikke	 har	 kapacitet	 til.	 Her	
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hjælper	systemdifferentieringen	med	specialisering	på	områderne	 for	delproblemerne	 i	den	

øgede	 kompleksitet.	 På	 den	 måde	 hæver	 systemet	 sin	 egenkompleksitet,	 og	 kan	 dermed	

forholde	 sig	 til	 flere	 af	 samfundets	 problemer	 (Kneer	 &	 Nassehi,	 Niklas	 Luhmann	 -	

introduktion	 til	 teorien	 om	 sociale	 systemer,	 2002,	 s.	 116ff).	 Som	 eksempel	 kan	 staten	

iagttages,	 som	et	 system,	der	 skal	håndtere	et	kæmpe	kompleksitetsproblem.	Derfor	har	de	

behov	 for	 at	 uddifferentiere	 sig	 i	 ministerier,	 der	 hver	 især	 beskæftiger	 sig	 med	 deres	

hovedområde,	 og	 kan	 kommunikere	 om	 problemet	 med	 deres	 vinkel.	

Differentieringsprocessen	 har	 ingen	 ende,	 da	 subsystemer	 igen	 vil	 rende	 ind	 i	

kompleksitetsproblemer,	 der	 kræver	 yderlige	 differentieringer	 for	 at	 håndtere	 (Kneer	 &	

Nassehi,	 Niklas	 Luhmann	 -	 introduktion	 til	 teorien	 om	 sociale	 systemer,	 2002,	 s.	 118).	

Kendetegnende	for	de	strukturelle	koblinger	bliver,	at	 jo	større	specialiseringen	bliver	og	 jo	

mindre	enheder	der	kommer,	opstår	der	 færre	men	stærkere	koblinger	mellem	systemerne	

(La	 Cour	 &	 Højlund,	 2005,	 s.	 7).	 I	 afhandlingen	 vil	 teorien	 blive	 benyttet	 til	 at	 iagttage	

Alternativets	subsystemer	–	Partiet	og	Bevægelsen	–	som	uddifferentierede	 fra	Alternativet,	

for	at	håndtere	hver	deres	kompleksitetsområde.	Uddifferentieringen	kommer	dog	til	at	have	

konsekvenser	for	organisationen,	da	hvad	der	er	alternativt,	defineres	på	forskellige	måder	i	

de	to	systemer,	og	derfor	sætter	Alternativets	kommunikation	under	pres.		

2.3.7	Meningstilskrivelse	

Mening	er	kendetegnet	som	en	måde,	hvorpå	systemer	beskriver	genstande,	og	dermed	giver	

dem	mening	gennem	deres	kommunikation.	Meningsfuld	kommunikation	kan	betegnes	som	

organisationssystemers	 produktion.	 Et	 system	 kan	 ikke	 eksistere	 uden	 en	 kommunikation,	

der	 sætter	 grænserne	 til	 sin	 omverden	 gennem	 en	 selekteringsproces,	 hvor	 systemet	

tilskriver	 mening2 	til	 nogen	 af	 de	 omverdenspåvirkninger,	 som	 de	 skal	 forholde	 sig	 til.	

Systemets	 selvreferentielle	 kommunikation	 vil	 derfor	 aldrig	 være	 kausalt	 determineret	 af	

omverdenens	 kommunikation,	 men	 kun	 af	 den	 mening	 som	 de	 vælger	 at	 tilskrive	 ideen	

(Kneer	&	Nassehi,	2002,	s.	79ff).	

	

Eksempelvis	 vil	 der	 i	 Alternativets	 kommunikation	 om	 miljømæssig	 bæredygtighed,	 godt	

kunne	tilskrives	mening	til	en	anvendelse	af	innovative	miljøprojekter	udarbejdet	af	forskere.	

																																																								
2	Luhmann	har	en	udvidet	udlægning	af	meningsbegrebet,	der	bunder	i	forholdet	mellem	aktualitet	&	potentialitet.	Her	har	
afhandlingen	i	stedet	valgt	at	benytte	en	mere	forsimplet	version	af	meningsbegrebet,	for	at	gøre	det	mere	tilgængeligt	og	
forståeligt.	For	uddybning	læs	(Kneer & Nassehi, 1997, s. 79-84)	
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Her	 ville	 projekterne	 kunne	 gå	 ind	 og	 forme	 den	 videre	 kommunikation,	 som	 Alternativet	

kommunikerer.	 Derimod	 ville	 ideen	 om	 at	 anvende	 råd	 fra	 store	 olievirksomheder	 være	

meningsløs	i	en	kommunikation,	der	kredser	om	miljømæssig	bæredygtighed,	da	det	oftest	vil	

være	 farvet	 til	 en	 fordel	 som	 tilgodeser	 dem.	 Rådene	 vil	 derfor	 blive	 frasorteret	 som	

irrelevant	 omverden,	 og	 vil	 derfor	 ikke	 have	 mulighed	 for	 at	 påvirke	 Alternativets	 videre	

kommunikation	på	området.	

	

Med	 ovenstående	 eksempel	 kan	 vi	 se,	 at	 det	 er	 igennem	 mening,	 at	 et	 system	 definerer	

forskellen	mellem	sig	selv	og	omverden.	De	kommunikationer	der	meningsfuldt	har	relationer	

til	hinanden	kommer	til	at	indgå	i	systemet,	mens	de	som	ikke	gør,	kommer	til	at	stå	uden	for	i	

systemets	omverden.	Det	udelukker	ikke,	at	der	sagtens	kan	være	et	socialt	system	centreret	

omkring	råd	fra	olievirksomheder,	men	Alternativets	kommunikation	tilskriver	det	blot	ikke	

mening,	 og	 konstituerer	 altså	 sit	 system	 gennem	 egne	 iagttagelser	 af	 meningsfuld	

kommunikation	 fra	omverdenen.	Mening	bliver	dermed	mere,	end	noget	systemer	opererer	

efter;	 mening	 er	 det	 som	 konstituerer,	 stabiliserer	 og	 udvikler	 sociale	 systemer	 (Kneer	 &	

Nassehi,	Niklas	Luhmann	-	introduktion	til	teorien	om	sociale	systemer,	2002,	s.	42).	Mening	

bliver	 benyttet	 til	 at	 iagttage,	 hvordan	 Partiet	 og	 Bevægelsen	 tilskriver	 mening	 til	 det	

alternative	 og	 hvilke	 konsekvenser,	 det	 får	 for	 Alternativets	 fremtidige	 organisering	 og	

kommunikation.			

2.4	Kritik	af	Luhmann	

En	 generel	 kritik	 der	 er	 blevet	 placeret	 på	 Luhmanns	 systemteori	 skal	 findes	 i	 hans	 anti-

humanistiske	menneskesyn.	I	systemteorien	er	individet	ikke	en	del	i	det	sociale,	ligesom	det	

eksempelvis	 er	 i	 Pierre	 Bourdieus	 begreb	 om	 habitus,	 der	 anerkender	 eksistensen	 af	

mennesket.	 Dog	 bliver	 det	 hos	 Luhmann	 i	 stedet	 systematiseret	 ind	 i	 teorien	 som	

bevidsthedssystemer	 eller	 psykiske	 systemer,	 der	 findes	 i	 det	 sociales	 omverden.	 Hermed	

afværger	 Luhmann	 kritikken	 delvist,	 da	 bevidsthedssystemerne	 bliver	 en	 betingelse	 for,	 at	

sociale	systemer	kan	opstå.	Uden	mennesker	ville	de	sociale	systemer	ikke	have	en	omverden	

med	 kognition	 og	motiver,	 som	 kan	 anvendes	 som	 en	 ressource	 (Luhmann,	 2000,	 s.	 301).	

Ydermere	har	de	også	mulighed	for,	som	beskrevet,	at	påvirke	systemerne	og	omvendt	–	dog	

kun	 hvis	 systemerne	 tilskriver	 mening	 til	 kommunikationen	 og	 tankerne.	 Afhandlingens	

empiriske	udgangspunkt	i	de	kvalitative	interviews	bliver	netop	anvendt	til	at	konstruere	de	
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indeværende	 systemer.	 Uden	 inddragelsen	 af	 ’mennesker’	 i	 afhandlingen,	 ville	 det	 være	

vanskeligt	 at	 påvise	 Bevægelsens	 ophav,	 der	 bestående	 af	mange	 former	 for	 frivillighed	 og	

meninger,	 har	 været	 med	 til	 –	 og	 stadig	 er	 –	 at	 forme	 den	 politiske	 kurs	 og	 mening,	 som	

Alternativet	sætter,	eksempelvis	igennem	de	politiske	laboratorier	(PoLa).		

	

En	 anden	mangel	 i	 systemteorien	 er,	 at	 det	 er	 svært	 at	 påvise	ændringer	 i	 systemerne.	 Da	

systemerne	 er	 suveræne	 systemer	 der	 selv	 bestemmer,	 hvordan	 en	 omverdens	 påvirkning	

skal	 inddrages	 i	 den	 forventningsstrukturerende	 kommunikation.	Ændringer	 i	 systemet	 vil	

altid	ske	med	henvisning	til	systemets	egen	funktion	og	kommunikation.	Hermed	forholder	de	

sig	ikke	eksplicit	til	en	eventuel	magtpåvirkning.	Dette	skal	ses	særligt	i	forhold	til	de	psykiske	

systemers	 kommunikation	 som	 påvirkning	 af	 Alternativets	 udgangspunkt.	 Her	 er	

systemteorien	 umiddelbart	 blind	 for,	 at	 bestemme	 den	 indflydelse	 som	

bevidsthedssystemerne	har	haft	på	Alternativets	kommunikation,	og	dermed	også	hvor	stor	

en	grad	af	bidrag	de	egentlig	har	leveret	til	organisationen.	Anders	La	Cour	problematiserer	i	

forlængelse	 af	 dette,	 at	 det	 forekommer	 mærkeligt,	 at	 Luhmann	 tillægger	

bevidsthedssystemerne	så	store	kompetencer	for	de	sociale	systemer,	uden	at	give	teoretiske	

muligheder	 for	 at	 håndtere	 ovenstående	 forhold	 (La	 Cour,	 2002,	 s.	 269).	 Afhandlingen	

forsøger	 at	 afgrænse	 sig	 fra	 problemet,	 ved	 at	 fokusere	 på	 de	 relevante	 systemers	

kommunikation,	koblinger	og	organisering,	i	stedet	for	at	iagttage	på	bevidsthedssystemer	og		

interaktionssystemernes	niveau,	og	magtforholdene	mellem	dem	og	organisationen.		

2.5	Forskeren	som	en	del	af	genstandsfeltet		

Da	præmissen	 i	 systemteorien	 ligger	 i	 iagttagelser,	 er	 forskeren	heller	 ikke	 selv	 fritaget	 for	

dette.	 Hos	 Luhmann	 ligger	 humlen	 i,	 at	 forskeren	 kan	 iagttage	 på	 anden	 orden	 og	 iagttage	

iagttagerens	 iagttagelser	 som	 iagttagelser.	 Dette	 hæver	 dog	 ikke	 forskerens	 position	 over	

systemteorien,	 og	 en	 iagttagelse	 af	 anden	 orden,	 vil	 samtidig	 være	 en	 iagttagelse	 på	 første	

orden	 (Andersen	 N.	 Å.,	 1999,	 s.	 111).	 Dette	 er	 tilfældet	 da	 der	 i	 systemteorien	 ikke	 findes	

nogen	 objektiv	 position,	 hvorfra	 en	 forsker	 kan	 anskue	 verden.	 I	 det	 kommende	 metode	

afsnit,	 vil	 afhandlingens	 egen	 forskelsiagttagelse	 blive	 introduceret.	 Her	 vil	 læseren	 få	 et	

indblik	i,	hvordan	jeg	iagttager	Alternativets	iagttagelser	med	henblik	på	en	analyse	af	deres	

kommunikation	og	organisering.		
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2.6	Afhandlingens	teoretiske	præmis		

For	 at	 give	 læseren	en	 teoretisk	 indgang	 til	 problemstillingen,	ud	over	de	valgte	begreber	 i	

Luhmanns	 uendeligt	 lange	 systemteoretiske	 apparat,	 vil	 jeg	 teoretisk	 opstille	

hovedpræmissen,	som	analysen	kommer	til	at	tage	sit	udgangspunkt	i.	Den	teoretiske	præmis	

skal	være	med	til	at	sætte	kommunikation	og	organisation	i	fokus,	før	analysen	dykker	dybere	

ned	 i	 organisationens	 interne	 udfordringer.	 Det	 centrale	 kommer	 til	 at	 være	 Alternativets	

inderside	 i	 forskellen	 (alternativt),	 der	 i	 analysen	 vil	 være	 iagttagelsespunktet	 for	

organisationens	interne	differentieringer.		

2.6.1	Før	valget	

Som	der	indledningsvis	er	blevet	berettet	om,	har	den	politiske	organisation	Alternativet	på	

utrolig	kort	tid	fået	etableret	sig	som	parti,	og	er	blevet	valgt	ind	på	Christiansborg,	under	stor	

mediebevågenhed	 og	 mistro	 til	 deres	 evner	 i	 den	 politiske	 arena.	 Men	 partiet	 er	 ikke	 det	

eneste,	som	organisationen	tilbyder.	Alternativet	skal	nemlig	ikke	forstås	som	enhver	anden	

organisation	–	de	beskriver	nemlig	sig	selv	som	en	platform.		

	

”Så	er	Alternativet	en	platform.	En	platform	hvor	der	er	bevægelse,	hvor	der	er	et	parti,	hvor	der	

er	et	forlag	nu,	hvor	der	er	en	forretning	der	sælger	merchandise,	der	er	en	sommerhøjskole	der	

er	i	gang	med	at	blive	skabt.	Altså	platformen	er	en	politisk	platform	hvorpå	der	står	en	masse	

forskellige	ting”	(Bilag	1,	s.	2)	

	

Alternativet	er	altså	ikke	kun	partiet,	men	en	platform	der	tilbyder	flere	forskellige	tiltag,	der	

opstår	 på	 baggrund	 af	 ”Manifestet,	 værdierne	 og	 dogmerne.	 Det	 er	 ligesom	 de	 tre	 ben	 der	

indrammer	 fællesskabet”	(Bilag	 5,	 s.	 44)	 -	 sammen	med	 arbejdet	 omkring	 den	 nye	 politiske	

kultur.	Der	er	dog	delte	meninger,	om	hvordan	denne	politiske	platform	er	opbygget	(Bilag	6,	

s.	 57f)(Bilag	 5,	 s.	 46)(Bilag	 2,	 s.	 17),	 men	 enighed	 om	 hvilke	 værdier	 den	 er	 grundet	 i.	

Alternativet	 har	 samtidig,	 siden	 deres	 oprettelse,	 advokeret	 for	 en	 større	 inddragelse	 af	 de	

danske	 borgere	 i	 den	 politiske	 beslutningsproces	 –	 og	 særligt	 med	 henblik	 på	 deres	 eget	

partiprogram	(Partiprogram,	2016,	s.	2)	

	

Men	 Alternativets	 politik	 skal	 ikke	 sættes	 i	 bås	 med	 resten	 af	 det	 politiske	 landskab,	 som	

Christiansborg	 kan	mønstre.	 I	 Alternativets	 kommunikation	 før	 valget	 kan	 det	 iagttages,	 at	



20	

der	er	en	afstandstagen	fra	andre	partiers	måde	at	formulere	deres	politik	på.	Det	er	ikke	i	sig	

selv	 en	 værdifuld	 iagttagelse,	 da	 spillet	 i	magtens	 arena	 jo	 handler	 om	at	 differentiere	 sine	

meninger	 gennem	 den	 kommunikation,	 de	 foretager	 sig.	 Men	 særligt	 på	 et	 punkt	 skinner	

kommunikationen	fra	Alternativet	igennem	–	den	nye	politiske	kultur.	Med	den	nye	politiske	

kultur	 er	 kommunikationer	 som;	 ”Den	 politiske	 kultur	 er	 desværre	 alt	 for	 fyldt	 med	

udenomssnak,	selvpromovering	og	mudderkastning”	(Debatdogmerne,	2016)	og	”For	mig	er	det	

en	ny	politisk	kultur,	der	er	alt	afgørende.	Og	det	er	det	ud	fra	den	simple	analyse	af,	at	vi	kan	

ikke	 løse	nogen	af	de	andre	udfordringer,	 før	vi	slipper	 for	det	der	 latterlige	blokpolitik	og	det	

der	 nulsums-spil	 som	 dyrkes”	 (Bilag	 7,	 s.	 61)	 klare	 eksempler	 på	 at	 der	 drages	 en	 forskel	

mellem	Alternativet	og	det	eksisterende	danske	politiske	system.	Ikke	bare	politisk,	men	også	

kulturelt.		

	

Alternativet	kommunikerer	altså	hele	tiden	op	mod	noget,	som	de	ikke	selv	er.	Et	alternativ	til	

den	 eksisterende	 orden.	 Kommunikationens	 inderside	 forbliver	 relativt	 ’udefineret’,	 da	 den	

blot	kommunikeres	op	mod	det	etablerede	som	noget,	de	ikke	tilskriver	mening	til.	Dog	er	der	

en	 række	 kommunikationer,	 der	 er	 bestemmende	 for	 definitionen	 af	 indersiden	 af	

forskelsdragningen.	Navnet	Alternativet	er	i	sig	selv	meget	sigende	for	deres	kommunikation.	

Det	 kan	 samtidig	 iagttages	 at	 Alternativet	 gennem	 deres	 partiprogram,	 definerer	 klare	

politiske	 budskaber	 om	 ny	 politisk	 kultur,	 opgøret	 med	 nødvendighedens	 politik,	

debatdogmer	og	den	 levende	hverdagsdemokrat	(Valg,	2016).	Alle	 ting	der	 fordrer	et	opgør	

med	det	etablerede	og	foreslår	et	alternativ.	I	overensstemmelse	med	Luhmanns	forståelse	af	

organisationssystemers	kommunikation	kan	det	 iagttages,	at	Alternativet	kommunikerer	sig	

selv	 som	 et	 alternativ	 til	 den	 politisk	 etablerede	 situation,	 der	 er	 i	 Danmark.	 Luhmanns	

præmis	 for	beslutninger	er	nemlig,	at	beslutningen	er	et	valg	mellem	alternativer	og	at	den	

derfor	er	kontingent	–	altså	at	den	kunne	have	været	anderledes	(Seidl	&	Becker,	2005,	s.	39).	

Alternativet	 kan	 altså	 iagttages	 som	 en	 organisation,	 der	 gennem	 deres	 alternative	

kommunikation	nu	fremstår	som	et	kontingent	valg	i	det	danske	politiske	landskab.		

	

Gennem	iagttagelser	af	Alternativets	kommunikation	før	valget,	kan	indersiden	iagttages	som	

det	alternative.	Et	 sigende	eksempel	på	dette	er	eksempelvis	den	 første	 linje	 i	Alternativets	

manifest	 ”Der	er	altid	et	alternativ”	 (Manifest,	 2016).	 Et	 alternativ	 der	 er	 grundet	 i	 værdier	
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frem	 for	 ideologier	 (Bilag	 1,	 s.	 4).	 Et	 alternativ	 der	 ikke	 kan	 sættes	 ord	 på,	men	 som	 en	 af	

interviewpersonerne	beskriver	som	”En	følelse”	(Bilag	3,	s.	22).		

	

Alternativets	 beslutningskommunikation	 kan	 altså	 iagttages	 at	 bevæge	 sig	 over	 forskellen	

Alternativt⎤Etableret,	hvor	indersiden	markeres	i	deres	beslutninger.	Indersiden	bliver	til	i	et	

opgør	 med	 ydersidens	 nuværende	 tilstand,	 som	 systemet	 kommunikerer	 op	 i	 mod.	 En	

illustration	af	forskellen	i	Luhmanns	forskelstænkning	er	illustreret	nedenfor.			

	

		
Figur	4	–	Alternativets	forskelsdragning	

2.6.2	Efter	valget	

Efter	valget	og	den	store	sejr	til	Alternativet,	ændrer	den	relevante	omverden	sig	markant	for	

Alternativet	 som	organisation.	 En	ændring	der	 vil	 blive	uddybet	 yderligere	 i	 analysen,	men	

som	 tager	 udgangspunkt	 i	 Alternativets	 behov	 for	 en	 intern	 differentiering,	 for	 at	 kunne	

håndtere	 en	 øget	 kompleksitet.	 Valgsejren	 kan	 nemlig	 iagttages	 som	 et	 problem	 for	

organisationen,	da	 store	dele	af	det	 som	Alternativet	har	kommunikeret	 som	omverden,	nu	

bliver	 en	del	 af	deres	 egen	hverdag.	Her	kommer	 roller	og	programmerne	 i	den	etablerede	

kultur	til	at	have	en	konsekvens	for	Alternativets	videre	beslutningskommunikation.		

	

Ved	 at	 iagttage	 Alternativets	 nu	 valgte	 parti,	 kan	 der	 iagttages	 et	 paradoks	 i	 deres	

forskelskommunikation.	 Situationen	 før	 valget,	 hvor	 det	 alternative	 og	 det	 etablerede	 blev	

delt	 af	 en	 forskelsdragning,	 bliver	 i	 situationen	 efter	 valget	 mudret	 til.	 Efter	 Alternativets	

indgang	på	den	partipolitiske	scene	kan	der	iagttages	et	behov	for	at	skulle	forholde	sig	til	de	

konforme	strukturer,	som	den	etablerede	omverden	gennem	mange	år	har	konditioneret	i	sin	

politiske	kultur.	Hændelsen	afspejles	da	også	af	henholdsvis	parti-siden	og	bevægelses-siden	i	

Alternativet	efter	opdelingen,	som	noget	der	giver	udfordringer:	
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”Man	kan	sige	at	tingene	går	hurtigere	nu.	Det	er	den	største	forandring,	det	er	at	tingene	skal	

gå	 hurtigere	 nu.	 Og	 det	 kan	 der	 jo	 godt	 nogen	 gange	 være	 et	 problem	med,	 når	man	 ser	 på	

landsorganisationen	og	så	os	herinde”	(Bilag	1,	s.	6)	

	

”Men	man	kan	sige	at	de	bliver	jo	også	fanget	ind	af	den	politiske	logik	eller	hvad	det	nu	er	som	

ligger	i	det	der	foretagende	ikke.	De	bliver	sådan	optaget	af	det,	og	måske	endda	forført	af	det.”	

(Bilag	5,	s.	44)	

	

Det	er	dog	samtidig	en	udfordring,	som	man	er	bevidst	om	i	organisationen,	fordi	de	står	i	en	

situation,	hvor	de	ikke	kan	fremmedgøre	dele	af	Alternativet	for	hinanden,	men	hvor	der	skal	

sikres	 enhed	 i	 organisationssystemet	 (Bilag	 3,	 s.	 23).	 Dog	 ligger	 det	 stadig	 som	 et	 latent	

problem,	 med	 potentiale	 til	 at	 lamme	 organisationens	 kommunikation.	 Alternativets	

kommunikation	kan	derfor	efter	deres	indtræden	på	Christiansborg	forklares	som	et	re-entry	

af	forskellen	ind	i	sig	selv.	Med	Luhmann	termer	vil	forskellen	se	således	ud:	

	

	

	

	

	

	

	
Figur	5–	Re-entry	i	Alternativets	kommunikation	

	

Som	figuren	viser	kommer	det	alternative	og	det	etablerede	til	at	stå	på	den	markerede	side	af	

kommunikationen,	og	den	lammes	derfor.	Dette	sker,	da	kommunikationen	på	Christiansborg	

fremsætter	 flere	udfordringer	 til	Alternativets	kommunikation,	 end	hvad	de	har	oplevet	 før	

valget.	Hastigheden	(Bilag	4,	s.	35),	 tilliden	(Bilag	2,	s.	16)	og	magten	(Bilag	7,	s.	64),	er	alle	

udfordringer,	som	Alternativets	kommunikation	bliver	sat	overfor,	i	deres	nye	omverden.		

For	at	Alternativets	kommunikation	skal	kunne	have	indflydelse	og	få	andre	partisystemer	til	

at	knytte	an	til	den,	er	der	derfor	behov	for	at	kommunikere	på	nogle	andre	præmisser	end	

før	 valget.	 Alternativets	 udfordring	 bliver	 nu	 at	 definere	 indersiden	 af	 forskellen,	 for	 hele	

tiden	at	holde	sig	i	sporet	med	den	alternative	beslutningskommunikation	og	ikke	forfalde	til	
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at	 kommunikere	 på	 de	 etablerede	 præmisser.	 Det	 alternative	 kan	 ikke	 længere	 blot	 være	

modsætningen	 til	 det	 etablerede	 eller	 eksisterende	 politiske	 landskabs	 ideologier	 og	 ideer,	

når	Alternativet	nu	selv	indgår	på	samme	præmisser	som	dem.		

	

Der	kan	 iagttages	 en	 række	udfordringer,	 som	Alternativet	har	 sat	 sig	 selv	 i,	 gennem	deres	

fokus	på	den	magtpolitiske	arena.	Her	er	konkretpolitik	også	en	del	af	hverdagen,	og	det	kan	

igennem	 Rasmus	 Nordqvists	 blogindlæg	 ”Konkretpolitik	 kvæler	 visionerne”	 (Nordqvist,	

2016)	 iagttages	 hvordan	 målet	 med	 at	 skabe	 politisk	 forandring	 –	 bundet	 i	 Alternativets	

visioner	 –	 ikke	 giver	 de	 rette	 anknytningsmuligheder	 for	 omverden.	 Behovet	 for	 at	

kommunikere	 på	 de	 etableredes	 præmisser,	 kommer	 derfor	 til	 at	 træde	 ind	 i	 Alternativets	

kommunikation,	med	fare	for	at	undergrave	den.		

	

Der	kan	iagttages	en	idealistisk	holdning	til,	at	man	som	etableret	parti	ikke	skal	forholde	sig	

til	 konkretpolitikken	 i	 ligeså	 høj	 grad	 som	 visionerne.	 Alternativet	 har	 selv	 i	 deres	

kommunikation	været	bevidste	om,	hvad	de	gik	ind	til	som	parti	i	Folketinget,	da	flere	af	deres	

punkter	 -	 ny	 politisk	 kultur,	 nye	 samarbejdsformer	 og	 nye	 beslutningsprocesser	

(Partiprogram,	2016)	-	er	sat	i	verden	for	lige	netop	at	forandre	de	eksisterende	og	etablerede	

metoder	 at	 erkende	 på.	 Præmisserne	 for	 at	 gøre	 sig	 gældende	 har	 altså	 hele	 tiden	 været	

bekendte.	 Spørgsmålet	 er,	 om	 drømme	 og	 visioner	 kan	 tilfredsstille	 både	 vælgere	 og	

medlemmer	i	den	anden	ende	af	det	repræsentative	demokrati.	Alternativet	må	se	sig	som	en	

spiller	der	har	opnået	anerkendelse	og	indflydelse	i	et	system,	de	reelt	er	sat	i	verden	for	at	

forandre.		

	

Analyserne	 kommer	 til	 at	 bære	 den	 teoretiske	 præmis	 videre,	 og	 iagttage	 hvordan	

Alternativet	som	organisation	håndterer	den	øgede	kompleksitet,	der	sker	efter	valget,	samt	

hvilke	 konsekvenser	 det	 har	 for	 deres	 kommunikation	 og	 organisering.	Metodeafsnittet	 vil	

videre	afklare,	hvilke	overvejelser	der	er	gjort	med	henblik	på	at	bære	iagttagelserne	fra	den	

teoretiske	præmis	videre	over	i	analysen.		
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3	Metodiske	overvejelser	og	analysestrategisk	apparat	
	
Der	 er	 i	 den	 epistemologiske	 analysetradition	 protester	 mod	 at	 forholde	 sig	 til	 metodiske	

overvejelser,	 da	 disse	 som	 udgangspunkt	 er	 grundet	 i	 den	 ontologiske	 tradition.	 Niels	

Åkerstrøm	fremfører	da	også	argumentet		

	

”Analysestrategi	 er	 ikke	metoderegler,	men	 en	 strategi	 for,	 hvordan	man	 som	 epistemolog	 vil	

konstruere	 andres	 iagttagelser	 som	 objekt	 for	 egne	 iagttagelser	m.h.p	 at	 beskrive,	 hvorfra	 de	

selv	beskriver”	(Andersen	N.	Å.,	1999,	s.	14).	

	

Anders	La	Cour	fremsætter	dog	en	modstridende	tese	om:	

”…at	 Åkerstrøms	 beskrivelse	 af	 systemteoriens	 epistemologiske	 forudsætninger	 ikke	 udelukker	

metodediskussioner(…)Åkerstrøm	 derimod	 indirekte	 påviser,	 at	 der	 består	 et	 særligt	 forhold	

mellem	 teori	 og	 metode,	 idet	 ingen	 af	 dem,	 hverken	 teorien	 eller	 metoden,	 tilbyder	 en	

privilegeret	adgang	til	virkeligheden”	(La	Cour,	2002,	s.	17).	Der	bliver	altså	ikke	gået	naivt	til	

videnskaben,	 med	 en	 tro	 om	 at	 ”realiteten	 ligger	 derude,	 og	 venter	 på	 at	 blive	 genspejlet	

gennem	 forskningen”	 (La	 Cour,	 2002,	 s.	 17).	 Derimod	 er	 der	 i	 afhandlingen	 gjort	 grundige	

overvejelser	 om	 ikke	 at	 gå	 til	 Alternativet	 med	 et	 normativt	 blik	 på,	 hvordan	 deres	

organisation	 tager	 sig	ud.	Der	vil	 i	 stedet	gennem	 iagttagelser	af	 interviews	og	dokumenter	

blive	 konstrueret	 et	 system,	 der	 tager	 udgangspunkt	 i	 Alternativets	 egne	 iagttagelser	 og	

kommunikation.	 Dette	 stiller	 derfor	 også	 behov	 for	 at	 berøre	 de	metodiske	 spørgsmål,	 der	

omhandler	 overvejelser	 omkring	 dataindsamling;	 Hvad	 er	 den	 passende	 data,	 og	 hvor	 og	

hvordan	denne	skal	denne	indhentes?		

En	anden	ting	som	systemteorien	heller	 ikke	har	mulighed	 for	at	opbygge,	er	afhandlingens	

undersøgelsesdesign.	Her	vil	der	også	være	behov	 for	metodiske	 tanker	om	opbygningen	af	

analyserne	i	sammenhæng	med	det	teoretiske	udgangspunkt.	Metoden	bærer	præg	af	ikke	at	

sætte	 en	 ontologisk	 ramme,	 for	 hvad	 der	 er	 den	 rigtige	 erkendelse,	 men	 derimod	 en	

konstruktivistisk	ramme	for	epistemologisk	at	undersøge,	hvordan	Alternativet	er	opstået	og	

har	udviklet	sig.	På	den	måde	får	jeg	mulighed	for	at	hæve	mig	over	genstanden.	Herigennem	

kan	afhandlingen	spørge	til	hvordan	noget	bliver	til,	i	stedet	for	hvordan	det	er	(Andersen	N.	

Å.,	 1999,	 s.	 12).	 Dette	 giver	 afhandlingen	 mulighed	 for	 epistemologisk	 at	 arbejde	 med	 en	

empirisk	undersøgelse	af	det	alternative,	og	ikke	nødvendigvis	forsøge	at	definere	det.		
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Kapitlet	 vil	 starte	 med	 en	 gennemgang	 af	 afhandlingens	 empiriske	 udgangspunkt,	 med	

interviewmetoden	 og	 en	 systemteoretisk	 refleksion	 over	 brugen	 af	 denne.	 Herefter	 vil	

afsnittet	 bevæge	 sig	 over	 i	 en	 analysestrategisk	 diskussion	 af	 teoriens	 konsekvenser	 for	

afhandlingens	undersøgelsesdesign.	Dette	 vil	 ske	 gennem	en	præsentation	 af	 afhandlingens	

egen	forskelsiagttagelse,	konstruktion	af	systemerne	der	benyttes	i	analyserne,	samt	en	kort	

introduktion	og	gennemgang	af	de	to	delanalyser.		

3.1	Empirisk	udgangspunkt	

3.1.1	Det	semistrukturerede	interview	

Indsamlingen	 af	 afhandlingens	 empiri	 har	 taget	 udgangspunkt	 i	 den	 	 semistrukturerede	

interviewform.	Denne	 interviewform	opsætter	 nogle	 åbne	 rammer	 for	 interviewforløbet	 og	

tillader	dermed	en	kommunikation	mellem	interviewer	og	respondent,	der	ikke	forløber	efter	

en	struktureret	interviewguide.	Strukturen	tilbyder	muligheden	for	at	stille	spørgsmålene	i	en	

prioriteret	 rækkefølge,	 og	 at	 ordlyden	 dermed	 også	 tilpasses	 til	 den	 specifikke	 situation	

(Andersen,	 Hansen,	 &	 Klemmensen,	 2012,	 s.	 149f).	 Det	 sikrer	 ikke	 mindst	 at	 relevante	

nuancer	 bliver	 belyst,	 men	 også	 at	 der	 gennem	 interviewet	 er	 en	 stor	 fleksibilitet,	 da	 det	

bliver	muligt	at	belyse	områderne,	efterhånden	som	de	træder	frem	i	samtalen.	Respondenten	

får	dermed	en	 fremtrædende	rolle	 i	 at	 forme	 interviewet,	da	det	 ikke	på	 forhånd	er	givet.	 I	

kraft	 af	Alternativets	 korte	 levetid	 findes	der	 ikke	mange	dokumenter,	 der	 kan	 iagttages	 til	

opgaven.	Derfor	er	interviewmetoden	blevet	brugt,	da	jeg	gennem	den	kan	anskaffe	mig	unik	

viden,	 fra	 personer	 i	 en	 organisation	 der	 lige	 nu	 undergår	 en	 rivende	 udvikling	 (Andersen,	

Hansen,	 &	 Klemmensen,	 2012,	 s.	 145f).	 Nogle	 af	 de	 udsagn	 der	 bliver	 præsenteret	 i	

afhandlingen,	 kan	 derfor	 godt	 være	 anderledes	 i	 fremtiden,	men	 skal	 ses	 som	 et	 billede	 på	

Alternativets	nuværende	organisation	frem	til	2016.	Det	semistrukturerede	interview	gør	det	

samtidigt	muligt	at	lukke	huller	i	den	eksisterende	empiri,	da	intervieweren	har	mulighed	for	

at	 stille	 opfølgende	 spørgsmål	 til	 disse	 huller	 (Andersen,	 Hansen,	 &	 Klemmensen,	 2012,	 s.	

157).	Et	eksempel	på	dette	er:		

	

R:	 Så	 det	 skaber	 selvfølgelig	 konflikter	 og	 dårlig	 kommunikation	 nogen	 gange.	 Og	 enkelt	

personer	 der	 er	 negative,	 får	 pludselig	 et	 spillerum	 til	 at	 kunne	 processere	 det	 over	 i	 dårlige	

hensigter.	Det	er	nogen	gange	nogen	hårfine	balancer.	
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I:	Hvordan	kunne	man	forbedre	det?	

(Bilag	3,	s.	27)	

	
Som	 empirigennemgangen	 forudsætter,	 er	 der	 også	 gjort	 tanker	 omkring	

interviewpersonernes	embede.	Da	medietræning	og	strategisk	kommunikation	er	blevet	mere	

udbredt	i	de	politiske	miljøer,	er	det	derfor	nødvendigt	at	tage	højde	for	udtalelserne	i	lyset	af	

deres	 status	 som	 eksperter	 på	 området.	 Det	 samme	 gælder	 de	 interviewedes	 tilgang	 til	

kommunikationsstrategier	og	andre	kommunikations	redskaber,	som	organisationen	tilbyder	

deres	medlemmer.	For	så	vidt	muligt	at	afvæbne	denne	diskussion,	har	respondenterne	ikke	

fået	udleveret	spørgsmål,	og	kun	fået	kort	information	om	brugen	af	interviewet.		

	

Mere	 lavpraktisk	 kan	 det	 oplyses	 at	 der	 er	 foretaget	 ni	 interviews	 af	 omkring	 en	 times	

varighed.	Heraf	er	de	fem	lavet	i	Bevægelsen	og	de	resterende	fire	i	Partiet.	Afhandlingen	har	

valgt	 at	 fokusere	 på	 de	 politikere,	 der	 er	 blevet	 valgt	 ind	 for	 Alternativet.	 Her	 kunne	

afhandlingen	også	have	valgt	at	 inddrage	politiske	rådgivere,	politiske	udviklere	eller	andre	

dele	af	Alternativets	stab	på	Christiansborg.	Fravalget	er	lavet	på	baggrund	af	tankerne	om	en	

stilistisk	 opfattelse	 af	 de	 folkevalgte,	 som	 repræsentanter	 for	 partidelens	 kommunikation.	

Bevægelsesdelen	er	grundet	 i	en	blanding	mellem	det	mere	organiserede	og	det	aktivistiske	

element.	Her	er	der	altså	interviewdeltagere	fra	både	hovedbestyrelsen	og	de	frivillige.		

	

Alle	interviews	er	samtidig	blevet	anonymiseret.	Anonymiseringen	er	foretaget,	da	det	ikke	er	

personens	 karakter	 der	 er	 vigtig	 for	 udtalelsen,	men	 derimod	 iagttagelserne	 af	 hvor	 denne	

kommunikation	kommunikeres	fra.	Alle	deltagende	interviewpersoner	har	samtidig	også	fået	

mulighed	 for	 at	 cleare	 eventuelle	 citater,	 der	 bliver	 benyttet	 i	 afhandlingen,	 for	 at	 undgå	

misforståelser	i	deres	udtalelser.		

3.1.2	Interviewet	som	del	af	genstandsfeltet	

Interview	 metoden	 kan	 i	 visse	 tilfælde	 have	 konsekvenser	 for	 den	 måde,	 som	 forskeren	

iagttager	 iagttagelser	 på.	 Med	 henblik	 på	 afsnittet	 om	 forskerens	 egen	 position	 i	 det	

systemteoretiske	 perspektiv,	 tager	 dette	 afsnit	 samme	 udgangspunkt,	 i	 refleksioner	 om	

interviewets	berettigelse	og	anvendelse	under	systemteorien.		



27	

	

Luhmanns	systemteori	har	altid	haft	et	anstrengt	forhold	til	interviewmetode	(WP,	2005,	s.	4),	

men	 ser	 dog	 konstruktionen	 af	 en	 analysegenstand	 uden	 et	 empirisk	 grundlag	 som	umulig	

(WP,	 2005,	 s.	 6).	 Derfor	 er	 interviewet	 også	 en	 underlig	 størrelse,	 da	 der	 er	 behov	 for	

fortolkning,	 når	 data	 fra	 dette	 benyttes.	 Den	 umiddelbare	 problematik	 består	 i	 forskerens	

egen	 deltagelse	 i	 meningskabelsen.	 Dette	 er	 også	 tidligere	 diskuteret	 i	 teoriafsnittet	 om	

forskeren	som	en	del	af	feltet.	Ud	fra	dette	kan	vi	konstatere	at	systemteorien,	derfor	også	vil	

anskue	 interviewet	 som	en	 iagttagelse	–	og	 iagttagelser	er	 til	 for	 at	 fremstille	verden	på	en	

bestemt	måde	 frem	for	en	anden.	 Interviewet	bliver	derfor	 ikke	 foretaget	med	et	normativt	

udgangspunkt,	men	bliver	 iagttaget	 som	et	 selvstændigt	 system,	hvor	genstanden	optræder	

som	 omverden	 for	 interviewsystemet	 (WP,	 2005,	 s.	 10).	 Hermed	 opstår	 genstanden	 –	 i	

afhandlingens	tilfælde	Alternativet	–	altså	som	en	konsekvens	af	den	iagttagelse	som	samtalen	

er	udtryk	for.		

Steinar	 Kvales	 udlægning	 af	 interviewet	 som	 fænomenologisk,	 og	 på	 en	 gang	 en	

repræsentation	og	konstruktion,	vinder	altså	ikke	indpas	i	den	systemteoretiske	lejr.	Tanken	

om	 at	 der	 ligger	 en	 ekstern	 kendsgerning,	 som	 venter	 på	 at	 blive	 afdækket,	 går	 nemlig	 på	

kompromis	med	systemteoriens	krav	om	kontingens.	Gennem	repræsentativiteten	er	der	en	

naiv	 antagelse	 af	 fænomenet	 før	 iagttagelsen,	 hvorefter	 det	 handler	 om	 at	 spørge	 ind	 til	

fænomenet	i	den	konstruerende	fase.	Det	kvalitative	interview	forfalder	altså	til	iagttageles	af	

1.	 orden	 (WP,	 2005,	 s.	 9ff).	 Virkeligheden	 vil	 aldrig	 komme	 til	 forskeren,	 men	 skal	 altid	

anskues	 gennem	 en	 særlig	 iagttagelse.	 Kritikken	 bunder	 i,	 at	 interviewet	 er	 en	

erkendelsesproces,	men	udelukkende	 for	 et	 særligt	 system.	Hvis	det	havde	været	 en	 anden	

interviewer,	eller	en	anden	person	man	interviewede,	ville	udfaldet	med	stor	sandsynlighed	

være	 afspejlet	 anderledes.	 Interviewet	 skal	 derfor	 forstås	 som	 et	 erkendelsesprojekt,	 der	

reflekterer	sin	egen	begrænsning	og	udsyn	(WP,	s.	10).	Derfor	vil	 læseren	også	senere	blive	

præsenteret	for	afhandlingens	iagttagelsesskel,	i	forhold	til	hvilken	forskel	der	iagttages	med	i	

konstruktionen	af	Alternativet	som	system.		

	

Interviewet	 får	 dermed	 sit	 eget	 iagttagelsesskel.	 I	 afhandlingen	 kommer	 dette	

interviewiagttagelsesskel	 til	 at	 være	 parti⎤bevægelse.	 Dette	 skel	 er	 med	 til	 at	 hæve	

interviewmetoden	 op	 som	 et	 systemteoretisk	 interview,	 der	 derfor	 får	 karakter	 af	 anden	

orden.	 Alternativets	 kommunikation	 kommer	 i	 interviewet	 til	 at	 fremstå	 som	 en	 produktiv	
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generator	 i	 omverdenen,	 hvor	 der	 altså	 ikke	 inddrages	 systemteoretiske	 begreber	 for	 at	

forstyrre	iagttagelser	af	genstanden	(WP,	2005,	s.	11).	Hermed	får	interviewet	også	karakter	

af	 et	 system.	 Et	 system	 der	 i	 Luhmanns	 systemteori	 bliver	 karakteriseret	 som	 et	

interaktionssystem.	Systemets	funktion,	på	baggrund	af	den	forskel	den	har,	bliver	derfor	at	

iagttage	 andres	 iagttagelser	 igennem	 funktionens	 forskel	 (WP,	 2005,	 s.	 13).	

Interaktionssystemet	er	enestående	og	ophæves	derfor,	når	de	deltagende	psykiske	systemer	

ikke	 længere	 deltager	 i	 interaktionssystemets	 autopoiesis.	 Senere	 i	 afhandlingen	 vil	 disse	

iagttagelser	 så	blive	 gjort	 til	 genstand	 for	 endnu	en	 iagttagelse,	 i	 analysen	om	Alternativets	

kommunikation.		

	

Dog	kan	Luhmanns	kritik	af	brugen	af	interviews	føres	videre	på	ham	selv.	For	hvis	brugen	af	

dokumenter	og	andre	skriftlige	materialer	har	haft	forrang	inden	for	systemteoriens	analyser,	

må	 der	 fra	 Luhmanns	 side	 også	 have	 været	 en	 prioritering	 af	 datatyperne.	 Med	 det	

udgangspunkt	kan	man	tænke	om	der	fra	Luhmanns	egen	side	var	en	opfattelse	af	skriftlige	

materialer,	 som	 ikke	 er	 influeret	 af	 forskeren.	 Denne	 tilstand	 findes	 ikke,	 og	 derfor	 er	 der	

ingen	reelle	ulemper	ved	at	benytte	sig	af	interviewmetoden	i	systemteorien	–	så	længe	man	

forholder	sig	refleksivt	til	sin	egen	metode	og	data.			

3.2	Andre	empiriske	kilder	
Udover	brugen	af	de	kvalitative	 interviews	har	afhandlingen	også	 indhentet	andet	empirisk	

materiale	til	benyttelse	i	analyserne.	Grundet	Alternativets	korte	levetid	findes	der	ikke	særlig	

mange	 referater,	 dokumenter	 osv.	 De	 der	 til	 gengæld	 er	 offentliggjort,	 er	 under	 konstant	

forandring	grundet	organisationens	rivende	udvikling.	Dog	er	Alternativet	selv	gode	til	at	gøre	

opmærksom	 på	 de	 dokumenter,	 der	 nu	 er	 tilgængelige,	 grundet	 deres	 værdi	 om	 øget	

gennemsigtighed.	Derfor	har	de	været	let	tilgængelige.	De	empiriske	kilder	indebærer	blandt	

andet	 referater	 fra	 møder	 i	 hovedbestyrelsen	 og	 politisk	 forum,	 hvor	 begge		

uddifferentieringerne	 kommer	 til	 syne.	 Udover	 dette	 er	 Alternativets	 hjemmeside,	 med	

dokumenter	 omkring	 Alternativets	 ophav	 og	 grundlæggende	 værdier	 blevet	 benyttet.	

Kilderne	er	blevet	benyttet	til	at	belyse	den	tilgang,	som	Alternativet	internt	kommunikerer	i,	

henholdsvis	i	Partiet	og	i	Bevægelsen.		
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For	 at	 balancere	 det	 positive	 syn	 på	 Alternativet,	 er	 der	 også	 foretaget	 et	 gennemgående	

nyhedsoverblik	 af	 Alternativet,	 der	 bliver	 brugt	 som	 baggrundsmateriale	 og	 pendant	 til	

Alternativets	 egen	 kommunikation.	 Til	 sidst	 har	 diverse	 Alternativet	 Workshops	 i	

Københavns	 storkreds,	 samt	 Alternativets	 åbningsmøde	 i	 Folketinget,	 bidraget	 til	 en	

udfoldelse	af	nysgerrigheden,	og	åbnet	for	et	anderledes	syn	på	problemstillingen.	Dette	skal	

være	med	til	at	give	et	bedre	helhedsindtryk	af	hvordan	der	bliver	knyttet	an	til	Alternativets	

kommunikation	 i	 deres	 relevante	 omverden	 –	 samt	 vise	 nogen	 af	 de	 blinde	 pletter	

Alternativet	ikke	selv	kan	iagttage.		

3.3	Funktionel	metode	

I	 arbejdet	 med	 at	 kombinere	 systemteorien	 med	 empirisk	 forskning,	 har	 Luhmann	 i	 hans	

tidlige	 værker	 berørt	 funktionel	 metode.	 I	 hans	 senere	 værker,	 er	 det	 ikke	 noget	 han	

beskæftiger	 sig	 synderligt	 med.	 Det	 er	 således	 ikke	 hovedbegreb	 inden	 for	 systemteorien.	

Men	ikke	desto	mindre	er	metoden	en	implicit	forudsætning	i	systemteorien	(Knudsen,	2013,	

s.	2).	I	afhandlingen	benyttes	Morten	Knudsens	(Knudsen,	2013)	rekonstruktion	af	funktionel	

metode,	da	den	tilbyder	en	forståelse	af	metoden	i	skæringspunktet	mellem	Luhmanns	egen	

definition	og	hans	senere	systemteoretiske	værker.		

	

En	 funktion	 defineres	 som	 enheden	 af	 forskellen	 mellem	 et	 problem	 og	 de	 forskellige	

ækvivalente	løsninger,	som	der	tilbydes.	Den	tager	altså	afsæt	i	problemet,	og	søger	at	finde	

en	 løsning	 på	 dette.	 ”Den	 funktionelle	 metode	 tager	 således	 for	 givet,	 at	 det	 undersøgte	

fænomen	 allerede	 er	 en	 løsning	 på	 et	 problem	 og	 derfor	 kan	 rekonstrueres	 ved	 hjælp	 af	

forskellen	mellem	problem	og	løsning”	(Knudsen,	2013,	s.	3).	Metoden	bliver	benyttet	implicit	i	

afhandlingen	for	at	give	læseren	en	rød	tråd	fra	indledningen,	videre	gennem	den	teoretiske	

præmis,	 og	 i	 analyserne.	 Her	 skal	 den	 tænkes	 som	 en	 bagvedliggende	 faktor	 i	 analysernes	

drivkraft.	I	afhandlingens	rekonstruktion	af	fænomenet	åbner	den	funktionelle	metode	op	for	

en	undersøgelse	af	de	 løsninger,	der	kan	 iagttages	gennem	Alternativets	kommunikative	og	

organisationsmæssige	udvikling.		

	

Herunder	betones	særligt	det	 cirkulære	 forhold	mellem	problemet	og	dets	 løsning,	 samt	de	

nye	 udfordringer	 som	 løsningerne	 genererer	 (Knudsen,	 2013,	 s.	 9f).	 Som	 udgangspunkt	

iagttager	Alternativet	sig	selv	som	en	løsning	på	et	politisk	problem,	der	er	opstået	i	Danmark	
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grundet	den	stigende	mistillid	til	politikere,	og	en	dårlig	politisk	kultur.	Gennem	iagttagelser	

af	Alternativets	 kommunikation	opstår	der	 et	 nyt	problem,	der	 er	blevet	præsenteret	 i	 den	

teoretiske	præmis.	Dette	problem	fordrer	en	løsning	i	en	intern	differentiering	til	at	håndtere	

den	 komplekse	 og	 paradoksale	 kommunikation,	 som	 Alternativet	 står	 over	 for.	 Her	 vil	

analyserne	 videre	 benytte	 sig	 af	 den	 funktionelle	metode,	 og	 iagttage	 hvordan	 Alternativet	

kommunikerer	 den	 interne	 differentiering	 som	 en	 løsning	 på	 problemet,	 og	 hvilke	 nye	

udfordringer	 som	 denne	 kommunikation	 afsætter.	 Teorien	 udvikler	 de	 problemer,	 som	

fænomenet	 kan	 ses	 som	 løsning	 på,	 hvor	 metoden	 benytter	 disse	 som	 afsæt	 for	 at	 kunne	

analysere	 problemet.	 For	 at	 illustrere	 problem-løsnings	 dynamikken	 er	 nedenstående	 figur	

over	analysen	af	Alternativet	lavet.		

	
Figur	6	–	Funktionel	metodes	problem-løsnings	cirkularitet	

3.4	Afhandlingens	egen	forskelsiagttagelse	

Som	 nævnt	 i	 afsnittet	 omkring	 forskeren	 som	 en	 del	 af	 genstandsfeltet	 (2.5),	 samt	

overvejelserne	der	er	blevet	gjort	i	de	foregående	afsnit,	er	det	nødvendigt	at	reflektere	over	

min	egen	iagttagelse,	af	det	materiale	som	ligger	til	grund	for	systemets	iagttagelser.		

	

Som	 interviewene	 viser,	 er	 Alternativet	 langt	 fra	 en	 statisk	 størrelse	 med	 gennemgående	

konsistens	 i	deres	organisatoriske	og	kommunikative	apparat.	 I	 spørgsmålene	der	vedrører	
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forskellen	 mellem	 Partiet	 og	 Bevægelsen,	 inden	 for	 Alternativets	 rammer,	 er	 der	 store	

forskelle	 på	 hvordan	 organisationens	 egne	 medlemmer	 forstår	 opdelingen.	 Dette	 ses	

eksempelvis	 i	beskrivelsen	af	Alternativets	 ’opdeling’	mellem	parti	og	bevægelse,	der	bliver	

beskrevet	således	af	en	repræsentant	fra	hver	lejr.		

	

”Altså	for	mig	er	det.	Jeg	føler	jo	at	det	hele	er	bevægelsen	og	inde	i	bevægelsen	er	partiet”	(Bilag	

6,	s.	57)	

	

Til	spørgsmålet	om	Bevægelsen	og	Partiet	er	opsplittet:	”Fuldstændig	opsplittet!”	(Bilag	1,	s.	3)	

	

Her	kan	der	iagttages	modstridende	holdninger	til,	hvordan	Partiet	og	Bevægelsen	placeres	i	

forhold	til	hinanden.	Denne	meget	flydende	struktur	kan	komme	til	at	have	konsekvenser	for	

organisationen,	hvis	de	forskellige	holdninger	vendes	mod	hinanden	i	en	konkret	politik,	eller	

simpel	diskussion,	hvor	forståelsen	bliver	sat	på	spidsen.	Dette	kunne	eksempelvis	være;	”(…)	

der	er	nogen	for	hvem	det	virker	voldsomt	angstprovokerende	at	vi	er	nødt	til	at	agere	i	et	tempo	

herinde,	fordi	boldende	kommer	fra	alle	retninger.	Og	når	vi	opdager	at	hov	der	var	en	bold,	som	

vi	bliver	nødt	til	at	smashe	på,	for	den	kommer	altså.	Og	så	er	der	nogen	der	synes	det	er	at	vi	

misbruger	vores	mandat”	(Bilag	3,	s.	30).	Her	kan	det	iagttages,	hvordan	Bevægelsen	bliver	sat	

lidt	uden	for	den	beslutningskompetence,	som	Alternativet	ellers	så	fint	praktiserer	gennem	

medlemsinddragelses	 initiativer	–	og	det	 i	 stedet	kommer	 til	at	 trække	mod	den	etablerede	

politiske	kultur.			

	

Afhandlingen	 har	 en	 skiftende	 forskelsiagttagelse,	 alt	 efter	 hvad	 der	 bliver	 iagttaget.	 I	

interviewsituationen	 har	 afhandlingen	 fokuseret	 sin	 egen	 iagttagelse	 gennem	 forskellen	

Parti⎤Bevægelse,	 for	 herigennem	 at	 kunne	 iagttage,	 hvordan	 de	 forskellige	 systemer	

iagttagelser	 former	 sig.	 Iagttagelsesblikket	 i	 interviewene	 skal	 være	 med	 til	 at	 opdele	

iagttagelserne	i	en	klar	distinktion	mellem	parti	og	bevægelse,	da	den	flydende	organisering	i	

Alternativet	tit	godt	kan	tendere	til	at	pakke	organiseringen	ind	i	nye	organisations	begreber	

som	 ’propellen’	 	 (Bilag	 11,	 s.	 103),	 ’flydende	 demokrati’	 (Dige,	 2016),	 Platformen	 (The	

Alternative,	2013)	og	’fiskenettet’	(Mandag	Morgen,	2015).	
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I	analyserne	skifter	forskelsiagttagelsen	dog	til	en	anden	iagttagelsesforskel.	Her	iagttager	jeg	

Alternativets	 kommunikation	 gennem	 forskellen	 Problem⎤Løsning,	 der	 udspringer	 af	 den	

funktionelle	 metode.	 Her	 iagttages	 Alternativets	 kommunikation	 ud	 fra,	 hvordan	 de	 kan	

iagttages	at	være	løsninger	på	et	bestemt	problem	og	vice	versa.	Iagttagelsesblikket	åbner	op	

for	 en	 forståelse	 af,	 hvordan	 Alternativet	 kommunikerer	 dem	 selv	 som	 løsning	 på	 et	

samfundsproblem,	der	dog	skaber	nogle	nye	udfordringer	internt	i	systemet.		

Med	 denne	 forskel	 afgrænser	 afhandlingen	 sig	 fra	 andre	 iagttagelser	 af	 Alternativets	

beslutningskommunikation.	 Andre	 spændende	 indgange	 til	 materialet,	 kunne	 være	 at	 have	

iagttaget	 kommunikationen	 igennem	 forskellen	 Idealisme⎤Realisme	 –	 der	 ville	 have	 givet	

analysen	 et	 helt	 andet	 fokus,	 og	 nok	 ville	 være	 bedre	 egnet	 til	 et	 projekt	 om	 Alternativets	

politiske	handlekraft,	frem	for	deres	interne	organisering	og	kommunikation.		

3.5	Konstruktion	af	systemerne	

I	analyserne	er	der	 fokus	på	systemerne,	hvis	kommunikation	og	organisering	 jeg	 iagttager.	

Det	er	altså	ikke	systemer	der	’findes’	derude,	men	nogen	der	opstår	i	kraft	af	min	iagttagelse	

af	dem	–	både	gennem	interviews	og	den	indsamlede	empiri.	Her	er	systemet	Alternativet	–	

som	blev	præsenteret	i	den	teoretiske	præmis	-	med	forskellen	alternativt⎤etableret,	ikke	som	

sådan	 det	 der	 bliver	 analyseret.	 Der	 er	 derimod	 fokus	 på	 det	 begreb,	 som	 Alternativet	

benytter	 i	 deres	 kommunikation	 –	 det	 alternative	 eller	 alternativitet	 –	 som	 et	 ikke	 fikseret	

begreb,	 eller	 en	 form	 for	 tom	betegner.	 En	 tom	betegner	 eller	 et	 tomt	begreb	 er	 et	 begreb,	

hvor	der	endnu	 ikke	er	blevet	kondenseret	 tilstrækkelig	mening	 ind	 i,	 til	 at	det	har	en	klar	

struktur	(Andersen	N.	,	2016,	s.	23).	Grundet	Alternativets	korte	levetid	har	det	alternative,	i	

den	 forstand	 som	 Alternativet	 benytter	 det,	 ikke	 fået	 en	 fikseret	 betydning.	 Det	 er	 den	

betydning,	som	de	to	uddifferentierede	systemer	kommunikerer	om	i	deres	iagttagelse	af	det	

alternative.	 De	 to	 uddifferentierede	 systemer	 –	 Partiet	 og	 Bevægelsen	 –	 kan	 iagttages	 som	

værende	uddifferentieret	på	indersiden	af	Alternativets	forskelsbetragtning,	i	det	de	forsøger	

at	 tilskrive	mening	 til	 hvad	 der	 er	 alternativt,	 og	 hvordan	 de	 hver	 i	 sær	 kan	 kommunikere	

alternativt	 inden	 for	 hver	 deres	 kommunikationsforskel.	 En	 større	 udredning	 af	 de	 to	

systemer	følger	i	Kapitel	4.		

3.6	Analysestrategi	
	
De	udfordringer	som	teoriens	abstrakte	og	universelle	karakter	har	på	afhandlingen,	påvirker	
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at	 der	 ikke	 på	 forhånd	 kan	 sluttes	 fra	 det	 systemteoretiske	 begrebsapparat	 til	 en	 egentlig	

analysestrategi.	 De	 metodiske	 overvejelser	 af	 denne	 art,	 må	 derfor	 starte	 i	 det	 centrale	

forskningsspørgsmål	 og	 lade	det	 afgøre	hvordan	 systemteorien	kan	bidrage	 til	 besvarelsen.	

Det	 følgende	 afsnit	 vil	 derfor	 uddybe,	 hvordan	 og	 med	 hvilke	 begreber	 af	 systemteoriens	

begreber,	 at	 det	 er	muligt	 at	 analysere	 arbejdsspørgsmålene.	 Med	 dette	 skal	 læseren	 få	 et	

overblik	over,	hvordan	det	teoretiske	og	metodiske	i	samspil	får	betydning	for	udredningen	af	

afhandlingens	problemformulering.	Afhandlingens	behandling	af	problemformuleringen	tager	

udgangspunkt	i	to	analysekapitler,	som	besvarer	rapportens	to	arbejdsspørgsmål.		

3.6.1	1	delanalyse:	Kampen	om	Alternativet	

Delanalysen	skal	svare	på	afhandlingens	første	arbejdsspørgsmål:	Hvordan	kan	systemteorien	

forklare	Alternativets	interne	organisering	og	kommunikation,	i	forbindelse	med	beskrivelsen	af	

det	alternative?		

	

Med	udgangspunkt	i	den	systemteoretiske	gennemgang	i	kapitel	2	og	den	teoretiske	præmis	

(2.6)	 bliver	 afhandlingen	 i	 stand	 til	 at	 teoretisere	 og	 opdele	 Alternativets	 organisation	 i	 to	

systemer,	 der	 er	 uddifferentieret	 internt	 i	 organisationen	 –	 Partiet	 og	 Bevægelsen.	 De	

opstillede	systemer	viser	de	overordnede	handlemåder	og	tankegange,	der	ligger	til	grund	for	

Alternativets	forskellige	organisatoriske	dele.		

	

Analysen	 iagttager	 hvordan	 Alternativet,	 som	 organisation	 forholder	 sig	 til	 den	 øgede	

kompleksitet,	den	møder.	Først	igennem	folketingsvalget	og	senere	efter	uddifferentieringen	

af	de	to	subsystemer.	Analysen	vil	 iagttage,	hvordan	de	to	systemdifferentieringer	forholder	

sig	 til	 Alternativets	 kommunikation,	 gennem	 hver	 deres	 særegne	 kompleksitetsproblem,	

omverdenskonstituering,	 samt	 kommunikation	 på	 baggrund	 af	 disse.	 De	 to	 systemer	

konstituerer	 deres	mening	 af	 det	 alternative	 på	 to	 forskellige	måder,	 hvilket	 kommer	 til	 at	

betyde,	at	den	interne	organisering	i	Alternativet	står	med	et	paradoks.	Dette	kan	hæmme	den	

fremtidige	 kommunikation,	 og	 potentielt	 undergrave	 både	Bevægelsen	 og	 Partiet,	 hvis	 ikke	

der	findes	en	løsning	på	problemet.		
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Den	 indsamlede	 empiri	 vil	 her	 blive	 benyttet	 til	 at	 iagttage,	 hvordan	 de	 to	 interne	

differentieringer	 tilskriver	 mening	 til	 det	 alternative	 og	 forsøger	 at	 påvirke	 opfattelsen	 af,	

hvad	der	kan	opfattes	som	alternativt.		

3.6.2	2	delanalyse:	Alternativets	alternativer	

Den	anden	delanalyse	skal	svare	på	afhandlingens	andet	arbejdsspørgsmål:	Hvordan	forsøger	

Alternativet	at	sikre	ensretning	i	deres	paradoksale	kommunikation?	

	

Analysen	bygger	 videre	 på	 udgangspunktet	 fra	 den	 teoretiske	 præmis	 og	 første	 delanalyse.	

Her	 vil	 det	 blive	 iagttaget,	 hvordan	 udfordringerne	 med	 den	 paradoksale	 kommunikation	

internt	 i	organisationen	 forsøges	 løst	gennem	en	afparadokseringsproces,	der	 skal	 forskyde	

problemet,	 for	 at	 beslutningskommunikationen	 kan	 fortsætte.	Med	 andre	 ord	 iagttages	 det	

hvilke	 alternativer,	 som	 Alternativet	 har	 for	 at	 organisere	 sig	 på	 en	 måde,	 der	 sikrer	

systemets	overlevelse.		

	

Det	vil	blive	iagttaget,	hvordan	Alternativet	kommunikerer	deres	interne	differentiering	som	

en	mulighed	for	kompleksitetshåndtering,	der	gerne	skulle	sikre	en	højere	egenkompleksitet,	

da	organisationen	kommer	til	at	fremstå	som	en	polyfonisk	hybrid.	Der	kan	dog	også	iagttages	

udfordringer	 i	 opdelingen.	 For	 at	 sikre	 at	 organisationen	 ikke	 fragmenterer,	 grundet	 de	

modsætningsfyldte	 meningstilskrivelser	 af	 det	 alternative,	 skal	 organisationen	 forsøge	 at	

ensrette	kommunikationen.	Her	kan	det	med	udgangspunkt	i	Politisk	Forum	(PoFo)	iagttages,	

at	jo	tættere	systemerne	kommer	hinanden,	jo	større	interne	problemer	opstår	der.	

	

Derfor	tager	næste	afsnit	en	anden	afparadokseringsmetode	i	brug.	Her	vil	 iagttagelsen	tage	

udgangspunkt	 i	 Alternativets	 forsøg	 på	 at	 afparadoksere	 alternativitetskommunikationen	

gennem	 de	 politiske	 laboratorier	 (PoLa).	 Dette	 vil	 ske	med	 udgangspunkt	 i	 Michel	 Callons	

teori	 om	 hybride	 foraer.	 Begge	 underafsnit	 i	 Kapitel	 5	 inddrager	 diskussionselementer	

mellem	de	analytiske	pointer.		
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Kapitel	4	Kampen	om	Alternativet	
	

Kapitel	 fire	 tager	 udgangspunkt	 i	 det	 første	 arbejdsspørgsmål:	 Hvordan	 kan	 systemteorien	

forklare	Alternativets	interne	organisering	og	kommunikation,	i	forbindelse	med	beskrivelsen	af	

det	alternative?	

	

Afsnit	 4.1	 starter	med	 at	 iagttage,	 hvordan	 Alternativet	 iagttager	 og	 kommunikerer	 om	 sig	

selv	som	løsningen	på	et	større	politisk	problem,	 i	henhold	til	den	 funktionelle	metode.	Her	

bæres	 den	 teoretiske	 præmis	 (2.6)	 over	 i	 analysen,	 og	 anskueliggør	 hvordan	 Alternativets	

organisation	er	opbygget	frem	mod	folketingsvalget	i	2015.	

Herefter	 vil	 afsnit	 4.2	 analysere,	 hvordan	 tiden	 efter	 folketingsvalget	 kan	 iagttages	 som	 et	

problem	 for	 Alternativet.	 Herefter	 følger	 afsnit	 4.3	 og	 4.4,	 der	 tager	 fat	 på	 Alternativets	

interne	uddifferentiering,	 der	 sker	 som	 følge	 af	 folketingsvalget	 og	 den	 øgede	 kompleksitet	

som	Alternativets	organisation	oplever	heraf.	Her	vil	henholdsvis	Partiet	og	Bevægelsen	blive	

fremanalyseret	 som	 løsninger	 på	 problemet	 omkring	 Alternativets	 organisering.	 Afsnittet	

iagttager	 de	 generelle	 betingelser	 for	 organisationssystemernes	 berettigelse,	 og	 beskriver	

derigennem	systemernes	alternative	meningstilskrivelse.		

Til	 sidst	 vil	 afsnit	 4.5	 analysere,	 hvilke	 nye	 udfordringer	 Alternativets	 organisation	 står	

overfor	 efter	 uddifferentieringen	 af	 de	 to	 systemer.	 Alternativet	 blive	 iagttaget	 som	 en	

polyfonisk	hybrid,	og	der	vil	blive	iagttaget	3	centrale	problemstillinger,	som	de	er	nødt	til	at	

forholde	sig	til,	for	at	skabe	organisation	mellem	de	uddifferentierede	systemer	–	og	dermed	

det	alternative	begreb.	

4.1	Alternativets	selviagttagelse	som	løsningen	på	et	problem	

Alternativet	opstod	ikke	ud	af	 ingenting.	Som	beskrevet	i	 indledningen,	er	 iagttagelsen	af	de	

politiske	 samfundsproblemer	 i	 stigende	 grad	 blevet	 meget	 andet	 end	 velfærdssamfund	 og	

topskattelettelser.	 Det	 politiske	 diskussionsgrundlag	 bevæger	 sig	 stadig	 i	 problemstillinger,	

men	 grundet	 i	 de	 samme	etablerede	 spilleregler.	Disse	 spilleregler	 kan	dog	 iagttages	 på	 en	

anden	måde	hos	Alternativet.	I	mange	af	Alternativets	første	udtalelser,	samt	på	pressemødet	

for	 deres	 offentliggørelse,	 bliver	 det	 påpeget,	 at	 vi	 står	 over	 for	 et	 samfundsproblem.	 Et	

problem	 grundet	 i	 mistillid	 til	 politikerne	 (Ugebrevet	 4a,	 2015),	 det	 fortsatte	 forbrug	 af	

jordens	knappe	ressourcer	(Alternativet,	2013),	samt	en	dårlig	politisk	kultur	(Partiprogram,	
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2016,	s.	8f).	Som	det	blev	iagttaget	i	den	teoretiske	præmis,	mener	Alternativet	ikke	at	disse	

problemer	løser	sig	selv,	og	heller	ikke	at	det	nuværende	politiske	miljø	eller	spilleregler	er	i	

stand	til	at	løse	dem.	Flere	af	de	interviewede,	der	har	været	med	helt	fra	starten,	udtaler	sig	

også	 om	 Alternativet	 i	 vendinger	 som:	 ”På	 et	 eller	 andet	 tidspunkt	 mistede	 jeg	 lysten	 til	

overhovedet	at	beskæftige	mig	med	politik	og	svævede	nærmest	som	en	politisk	vægtløs	ballon.	

Jeg	mistede	egentlig	min	tilknytning	til	hele	den	politiske	akse”	(Bilag	3,	s.	20)	og	”Det	gjorde	så	

også	 at	 jeg	 på	 trods	 af	 at	 jeg	 er	 et	 meget	 politisk	 menneske	 egentlig	 havde	 fraskrevet	

partipolitik,	 fordi	 i	min	opfattelse	så	foregik	alt	det	partipolitik	 jeg	oplevede,	det	 foregik	netop	

på	den	her	måde,	altså	ud	fra	et	ideologisk	grundlag”	(Bilag	4,	s.	31).	

Det	kan	altså	iagttages,	at	Alternativet	kommunikerer	om	denne	tilstand	som	et	problem,	eller	

en	dislokation	af	det	politiske	landskab,	med	behov	for	en	løsning.	Der	er	opstået	et	politisk	

vakuum,	 som	 Alternativet	 føler	 de	 er	 i	 stand	 til	 at	 kommunikere	 en	 løsning	 på.	 	 Sådan	

indrammer	Alternativet	altså	selv	de	problemer,	som	de	iagttager	i	det	nuværende	samfund.	

Før	at	de	kan	blive	i	stand	til	iagttage	sig	selv	som	en	løsning,	må	de	ligeledes	markere	årsagen	

til,	 at	 Alternativet	 kan	 iagttages	 på	 denne	måde.	 Alternativet	 opstår	 ikke	 som	 en	 ’hvordan’	

eller	 ’hvad	 skal	 der	 gøres’	 organisation,	men	mere	 som	 en	 organisation	 der	 siger	 ’hvorfor’	

føler	vi	det	her	er	nødvendigt.		

	

Samfundsproblemet	 eller	 den	 politiske	 dislokation	 som	 Alternativet	 iagttager,	 fordrer	 en	

løsning.	 Som	 udgangspunkt	 kan	 Alternativet	 bare	 på	 navnet	 iagttages	 som	 en	 løsning	 på	

problemet.	 Luhmann	 taler	meget	 om	 kontingensen	 i	 organisationsbeslutninger,	 altså	 om	 at	

beslutningen	 er	 et	 valg	mellem	alternativer	 (Kneer	&	Nassehi,	 1997,	 s.	 107).	Det	 vil	 sige	 at	

beslutningen	om	at	vælge	at	spise	en	magnum,	bliver	kun	en	beslutning,	da	man	kunne	have	

valgt	at	spise	en	astronaut	 i	stedet	 for.	At	en	beslutning	er	kontingent	vil	sige,	at	den	kunne	

have	 været	 anderledes.	 Alternativet	 bliver	 altså	 et	 symbol	 på	 en	 åben	 kontingens	 i	

beslutningen,	 hvor	 de	 kommer	 til	 at	 fremstå	 som	 et	 valg	 mellem	 de	 politisk	 opsatte	

alternativer.	Hermed	kan	det	iagttages,	at	Alternativet	i	deres	egen	konstruktion	iagttager	sig	

selv	 som	 en	 mulig	 løsning	 på	 de	 eksisterende	 samfundsproblemer.	 I	 kraft	 af	 Alternativets	

udgangspunkt	i	 ’hvorfor’	de	kommunikerer	i	deres	forskelsiagttagelse,	 ligger	der	ikke	meget	

til	 grund	 for	 at	 iagttage	 konkrete	 politiske	 løsninger	 på	 samfundsproblemet,	 men	 mere	

idealistiske	 eller	 visionære	 forslag	 til	 hvad	 der	 skal	 ændres	 i	 samfundet.	 Alternativets	

kommunikation	markerer	det	 alternative	 i	deres	beslutningskommunikation,	men	definerer	
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ikke	 videre	 hvad	 det	 alternative	 indebærer,	 andet	 end	 et	 opgør	 med	 den	 etablerede	

omverdens	 opfattelse	 af	 det	 danske	 samfundsproblem.	 Dette	 er	 grundet	 Alternativets	

’flydende’	organisering.	Den	flydende	organisering	skaber	et	rum	til	alle	forskellige	meninger	i	

Alternativet,	og	er	med	til	at	holde	kontingensen	åben	omkring,	hvad	der	kan	defineres	som	

alternativt.	Det	alternative	kommer	derfor	til	at	fremstå	som	et	ikke	fikseret	begreb	eller	en	

tom	betegner	der	skal	udfyldes	med	mening.	Til	spørgsmålet	om	hvordan	det	alternative	kan	

beskrives,	 henvises	 der	 i	 flere	 af	 tilfældene	 blot	 til	 enten	 værdierne,	 manifestet	 eller	 den	

politiske	kultur	 (Bilag	1,	 s.	4),	der	alle	kan	 favne	mange	 forskellige	holdninger	afhængigt	af	

hvordan	de	iagttages.	

	

Alternativets	 iagttagelser	 af	 problemerne,	 som	 de	 mener	 skal	 løses,	 kan	 altså	 iagttages	 i	

skellet	 problem⎤løsning.	 Ved	 at	 markere	 problemerne	 som	 samfundet	 står	 overfor,	

repræsenteret	 i	de	 tre	kriser;	 empati-,	 system-	og	klimakrisen	 (Modkraft,	2013),	begrunder	

Alternativet	deres	egen	organisation	som	opstået	grundet	et	problem,	der	ikke	kan	løses	med	

det	 nuværende	 politiske	 landskab.	 Løsningen	 på	 disse	 kriser	 skal	 findes	 i	 Alternativets	

værdier,	 manifest,	 partiprogram	 og	 nye	 politiske	 kultur.	 Samtidig	 er	 der	 også	 politisk	

arrangerede	 laboratorier,	 der	 skal	 sikre	 en	 forankring	 hos	 vælgerne/medlemmerne.		

Alternativet	konstruerer	altså	både	et	problem	og	 samtidig	 sig	 selv	 som	 løsningen.	Hermed	

forskyder	de	deres	selviagttagelse	af	problemet	ved,	at	italesætte	’hvorfor’	det	er	så	vigtigt	at	

løse	kriserne.		

	

Derfor	kan	den	politiske	platform,	som	Alternativets	er	grundet	i,	ikke	iagttages	som	værende	

Partiet.	 Dette	 skyldes,	 at	 der	 i	 den	 politiske	 platform	 både	 kan	 iagttages	 en	 begrænset	

kompleksitet	 til	 at	 håndtere	 konkrete	 politiske	 beslutninger,	 inden	 for	 organisationens	

forskelsiagttagelse	alternativt⎤etableret,	samt	en	flydende	eller	udviklende	organisering,	der	

ikke	 strukturerer	 kompleksitetsproblemet,	 i	 overensstemmelse	 med	 de	 politiske	

udfordringer.	Der	er	samtidig	 flere	 forskellige	opfattelser	af,	hvordan	den	politiske	platform	

skal	 defineres.	 Dog	 er	 platformen	 fælles	 i	 tænkningen	 hos	 alternativisterne:	 ”Hvis	 du	 skal	

forstå	organisationen.	Så	er	Alternativet	en	platform.	En	platform	hvor	der	er	bevægelse,	hvor	

der	er	et	parti(…)Altså	platformen	er	en	politisk	platform	hvorpå	der	står	en	masse	forskellige	

ting”	(Bilag	1,	s.	2).	
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Organisationen	 Alternativet,	 kan	 iagttages,	 som	 det	 der	 kommunikeres	 som	 ’platformen’.	

Platformen	 er	 selve	 organisationen,	 som	 den	 teoretiske	 præmis	 påviste	 var	 grundet	 i	

manifestet,	værdierne,	samt	den	nye	politiske	kultur.	Platformen	kan	samtidig	iagttages	som	

et	ikke	fikseret	begreb,	der	gør	det	muligt	for	de	to	uddifferentieringer	at	tilskrive	mening	til.	

Der	er	ikke	nogen	egentlig	definition	på,	hvad	platformen	er	andet	end,	hvad	den	er	grundet	i.	

På	den	måde	kan	det	iagttages,	at	Alternativet	før	valget	beskrev	sig	selv	som	en	bevægelse,	

der	heller	ikke	var	helt	defineret,	til	nu	at	beskrive	sig	selv	som	en	platform,	som	heller	ikke	er	

defineret.		

	
	
Figur	7–	Systemerne	i	Alternativets	politiske	platform	–	egen	model.		

	

Folketingsvalget	kan	gennem	Alternativets	kommunikation	iagttages	som	et	nyt	problem,	der	

er	opstået	på	baggrund	af	de	løsninger,	som	Alternativet	har		iagttaget	sin	egen	organisation	

som	 løsning	 på.	 Efter	 Alternativet	 træder	 ind	 som	 politisk	 parti,	 med	 kun	 et	medlem	med	

tidligere	 folketingserfaring,	 opstår	 der	 således	 et	 behov	 i	 organisationen	 for	 at	 tilpasse	 sin	

kommunikation	 til	 de	 nye	 omgivelser,	 hvis	 organisationens	 kommunikation	 stadig	 skal	

opfattes	som	relevant,	i	den	omverden	de	kommunikerer	i.			
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4.2	Alternativets	nye	realitet	efter	valget	

På	 baggrund	 af	 Alternativets	 selviagttagelse	 som	 løsningen	 på	 de	 samfundsmæssige	

problemer,	 opstår	 der	 et	 problem	 efter	 folketingsvalget	 2015,	 der	 fordrer	 en	 anden	

organisering	 inden	 for	 den	 politiske	 platform,	 som	 Alternativet	 er	 grundet	 i.	 	 Problemet	

opstår	grundet	Alternativets	egenkompleksitet,	der	efter	valget	ikke	er	stor	nok	til	at	håndtere	

den	 nye	 situation,	 organisationen	 står	 i.	 Dette	 skyldes,	 at	 Alternativets	 kommunikation	 før	

valget	havde	minimal	relevans	for	de	andre	partier	på	Christiansborg	og	det	politiske	system.	

Samtidig	 var	 denne	 kobling	 heller	 ikke	 opstået	 i	 den	 anden	 retning,	 så	Alternativet	 har	 før	

valget	 heller	 ikke	 på	 samme	måde	 været	 ligeså	 opmærksomme	 på	 de	 etablerede	 politiske	

strukturer,	når	de	kommunikerede.	Dette	er	primært	grundet	de	strukturelle	koblinger	til	det	

politiske	 system	 og	 folketinget,	 der	 ikke	 før	 valget	 var	 med	 til	 at	 sætte	 forventninger	 til	

Alternativets	kommunikation.	Fokus	er	altså	blevet	flyttet,	efter	Alternativet	er	flyttet	ind	på	

Christiansborg.	Der	kan	nu	iagttages	et	meget	større	behov	for	at	gøre	deres	kommunikation	

relevant	for	de	andre	partier,	hvis	de	vil	opnå	politisk	forandring.	

	

Udfordringen	 med	 at	 fremstå	 alternativt,	 samtidig	 med	 at	 de	 skal	 kommunikere	 i	 de	

etablerede	kondenserede	forventninger,	kan	iagttages	gennem	en	række	kommunikationer	i	

organisationen	 om	 situationen	 efter	 valget.	 Der	 er	 dels	 den	 klare	 årsag,	 at	 Alternativet	 er	

bygget	op	af	 frivillige	kræfter	–	samt	at	de	opstillingsberettigede	kandidater	for	Alternativet	

ikke	har	nogen	videre	erfaring	med	politisk	arbejde:	 ”At	vi	er	ikke	djøffere,	vi	har	ikke	nogen	

historie,	vi	har	ikke	noget	som	helst	kommunalråds	erfaring”	(Bilag	3,	s.	26).	Derfor	kan	den	nye	

organisationsmæssige	 situation	 efter	 valget	 ikke	 bare	 afvikles,	 som	 Alternativet	 har	 gjort	

hidtil	 –	 grundet	 den	manglende	 erfaring	 som	de	nyvalgte	medlemmer	har	 -	men	 afføder	 et	

behov	 for	 et	 særligt	 fokus	 på	 det	 realpolitiske	 arbejde	 inden	 for	Alternativets	 organisation.	

Før	 valget	 var	Alternativet	 ikke	 repræsenteret	 som	et	 ’valgt’	 politisk	parti,	 og	havde	kun	et	

delvist	udviklet	partiprogram	at	støtte	sig	op	af	i	deres	kommunikation.			

	

Alt	det	ovenstående	kan	grundlæggende	afklares	gennem	pointerne	 i	Alternativets	 ”Strategi	

for	videreudvikling	af	Alternativets	organisering	og	organisation”	hvor	der	i	første	afsnit	står:	

”I	 denne	 udviklingsproces	 er	 det	 en	 rammebetingelse,	 at	 Alternativet	 først	 har	 satset	 på	 at	

etablere	et	parti,	og	dernæst	forsøger	at	opbygge	kapacitet	til	at	agere	som	en	bevægelse”	(Bilag	

11,	s.	103).		Allerede	her	kan	det	iagttages,	at	Alternativets	egenkompleksitet	ikke	er	stor	nok	
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til,	 at	 kunne	kommunikere	deres	beslutningskommunikation	alternativt⎤etableret,	 inden	 for	

Christianborgs	vægge,	i	den	nuværende	organisationsstruktur.	Dette	bakkes	yderligere	op	af	

en	 af	 interviewpersonerne,	 der	mener	 at	 det	 at	 skabe	 genkendelighed,	 og	 sørge	 for	 at	 folk	

forstår	organisationen	kræver,	at	de	som	organisation	differentierer	sig	ud	i	noget,	der	hurtigt	

kan	afhjælpe	genkendelighedsproblematikken:	”Og	det	er	helt	tydeligt	at	når	vi	så	vælger	at	gå	

ud	med	partidelen	ret	hurtigt,	er	det	jo	også	fordi	det	er	genkendeligt.	Og	når	man	går	ud	med	

en	 helt	 ny	 måde	 at	 tænke	 politik	 på	 og	 skabe	 politik	 på,	 er	 det	 jo	 vigtigt	 at	 noget	 også	 er	

genkendeligt,	for	at	folk	forstår	noget”	(Bilag	1,	s.	3).	

	

Som	det	kan	 iagttages	af	 citatet,	 er	der	behov	 for	en	opdeling	af	organisationen,	da	de	 ikke	

længere	 kan	 beslutte	 i	 kommunikationen	 alternativ⎤etableret	 under	 de	 nye	

omverdensbetingelser,	 som	 de	 er	 blevet	 underlagt.	 Samtidig	 kan	 opdelingen	 også	 iagttages	

som	nødvendig	 for	 forståelsen	 af	 det	 politiske	 projekt,	 som	Alternativet	 har	 sat	 i	 gang.	 For	

hvis	det	blot	var	en	bevægelse,	ville	folk	ifølge	en	af	interviewpersonerne	spørge	sig	selv:	”Kan	

de	føle	på	en	bevægelse?	Altså	hvad	fanden	er	det?	Hvad	er	en	bevægelse?	Er	det	sådan	en	her,	

eller	 hvor	 stopper	 en	 bevægelse,	 hvor	 er	 afgrænsningen”	 (Bilag	 6,	 s.	 56).	 Forandringerne	 i	

organisationens	 relevante	 omverden	 kan	 altså	 iagttages	 som	 et	 behov	 for,	 at	 nedsætte	

omverdenskompleksiteten	og	opnå	en	større	egenkompleksitet.	Dette	sker,	da	organisationen	

er	nødt	til	at	være	mere	følsom	overfor	forandringer	i	deres	nye	omverden,	og	dermed	også	

har	brug	for	en	bedre	struktur,	for	at	kommunikationen	kan	fortsætte	fremadrettet.	Samtidig	

er	der	også	behov	for	at	skabe	større	relevans	for	den	del	af	deres	omverden,	der	skal	sikre	

organisationens	overlevelse	–	vælgerne.		

	

Iagttagelsen	af	den	interne	differentiering	i	parti	og	bevægelse,	kommer	ikke	i	sig	selv	som	en	

stor	overraskelse	for	nogen.	Som	iagttaget	af	Bilag	11,	s.	103,	er	Alternativets	første	’projekt’	

at	 få	 et	 parti	 op	 at	 stå.	 Dog	 kan	 der,	 som	 understående	 afsnit	 vil	 uddybe,	 iagttages	 nogle	

udfordringer	i	den	måde,	som	differentieringerne	tilskriver	mening	til,	hvad	der	er	alternativt.	

Analysen	kommer	til	at	 tage	udgangspunkt	 i	henholdsvis	Partiet	og	Bevægelsens	 iagttagelse	

og	 meningstilskrivelse	 af	 det	 alternative,	 som	 de	 begge	 udgår	 fra.	 Her	 vil	 det	 blive	

fremanalyseret,	 hvad	 systemernes	 respektive	 kompleksitetsproblem	 er,	 hvilken	 relevant	

omverden	de	har	og	hvilken	indflydelse	den	har,	samt	hvilke	roller	der	findes	i	systemet,	og	

hvilke	 kriterier	 der	 forefindes	 for	 medlemskab	 i	 systemet.	 På	 den	 måde	 kan	 det	
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anskueliggøres,	hvordan	det	alternative	træder	frem	inden	for	Alternativets	organisation,	og	

hvilke	udfordringer	det	medfører.		

4.3	Partiet	

Gennemgangen	af	Partiets	uddifferentiering	bliver	først	analyseret,	da	det	er	Parti	systemet,	

der	 opstår	 som	 den	 første	 løsning	 på	 situationen	 efter	 valget,	 som	 afsnit	 4.3	 beskriver	

problemerne	 ved.	 Efter	Parti	 afsnittet	 vil	 afsnittet	 om	Bevægelsen	 gennemgå	de	 resterende	

problemer	vedrørende	Alternativets	kompleksitet	efter	valget,	som	Partiet	ikke	kan	tage	hånd	

om.		

4.3.1	Kompleksitetsproblem	

Alternativets	uddifferentiering	af	Partiet	sker	 ikke	kun	 fordi,	at	de	nu	er	blevet	valgt	 ind	på	

Christiansborg.	 Som	sådan	ville	det	 ikke	være	noget	 reelt	 problem,	hvis	Alternativets	 fokus	

udelukkende	 havde	 ligget	 i	 det	 politiske	 parti.	 Men	 det	 gør	 det	 ikke.	 Som	 vist	 ovenfor	 har	

fokus	 været	 på	 ”en	 ny	 politisk	 platform”,	 hvor	 det	 ikke	 kun	 er	 det	 politiske	 parti,	 som	 har	

været	 i	højsædet.	Uddifferentieringen	af	Partiet	 inden	 for	Alternativets	markerede	side	skal	

vise	 sig	 at	 kunne	 iagttages	 som	 en	 nødvendighed,	 for	 at	 håndtere	 en	 øget	 kompleksitet	

omkring	deres	nye	status	som	parti	i	Folketinget.	Der	kan	da	også	iagttages	visse	udfordringer	

ved	at	uddifferentiere	organisationen	i	subsystemer.	

	

”Det	er	jo	et	eksperiment	i	sig	selv,	at	prøve	at	lave	noget	der	favner	det	hele.	Og	som	ikke	bliver	

meget	splittet	op	i	parti	og	bevægelse”	(S.	1,	Carolina).	

	

Dog	 kan	 uddifferentieringen	 af	 Partiet,	 iagttages	 som	 værende	 et	 nødvendigt	 onde	 for	 at	

skabe	kendskab	til	det	nye	politiske	projekt,	 som	Alternativet	er	 i	gang	med	at	søsætte.	Det	

kan	iagttages,	at	Partiet	selv	iagttager	sig	som	et	ansigt	for	den	politiske	platform	ud	ad	til	–	

med	undertoner	af	noget	kommercielt.			

	

”Og	det	er	helt	 tydeligt	at	når	vi	 så	vælger	at	gå	ud	med	partidelen	ret	hurtigt,	er	det	 jo	også	

fordi	det	er	genkendeligt”	(Bilag	1,	s.	3)	

	

Partiet	kan	altså	iagttages	som	dels	en	nødvendighed	for	at	skabe	relevans	om	Alternativets	

kommunikationer	udadtil,	men	samtidig	også	som	en	uddifferentiering,	der	skal	være	med	til	
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at	 løse	 et	 kompleksitetsproblem	 internt	 i	 organisationen.	 Der	 kan	 nemlig	 iagttages	 en	

udfordring	 i	 Alternativets	 kommunikation,	 når	 det	 kommer	 til	 at	 kommunikere	 på	 den	

politiske	scene.	Partiet	har	ikke	aktivt	forsøgt	at	hive	tidligere	politikere	ind,	der	kan	bidrage	

med	 deres	 erfaring	 fra	 deres	 tid	 på	 Christiansborg	 (Q&A,	 2016).	 Dette	 gør	

kompleksitetsproblemet	endnu	større,	og	 fordrer	et	øget	 fokus	på	organiseringen	 i	den	nye	

omverden,	de	nu	træder	ind	i.	Otte	ud	af	ni	personer,	der	blev	valgt	ind	fra	Alternativet,	har	

ikke	nogen	erfaring	med	at	sidde	i	Folketinget.	Dette	kan	dels	iagttages	som	en	måde	at	sikre	

sig,	at	de	er	rodfæstet	i	værdierne,	da	Alternativet	ikke	på	samme	måde	tror	at	politikerleden	

og	 mistilliden	 til	 politikerne	 vil	 fortsætte,	 hvis	 de	 sikrer	 sig	 at	 det	 er	 mennesker	 der	 ikke	

tidligere	har	været	politikere,	der	bliver	valgt	ind.		

	

Kompleksiteten	 som	 Partiet	 står	 overfor,	 er	 alle	 de	 muligheder,	 som	 det	 alternative	 kan	

forstås	på	i	en	pragmatisk	politisk	omverden,	samt	hvordan	de	partipolitisk	skal	strukturere	

sig	 for	 at	 skabe	mest	mulig	 relevans	 om	 sin	 kommunikation.	 Hvor	 den	 teoretiske	 præmis,	

samt	det	uddifferentierede	system	Bevægelsen,	har	fokus	på	at	definere	ydersiden	i	forskellen	

Alternativt⎤Etableret,	kan	det	iagttages,	at	Partiet	derimod	har	behov	for	at	fokusere	mere	på	

definitionen	 af	 det	 alternative.	 Dette	 kan	 iagttages	 ud	 fra	 Alternativets	 kommunikative	 re-

entry	 i	 forskellen	 alternativt⎤etableret,	 hvor	 de	 efter	 folketingsvalget,	 ikke	 længere	 kan	

kommunikere	om	det	etablerede	som	en	del	af	sin	omverden,	da	de	nu	selv	indgår	på	samme	

præmisser,	 som	 de	 tidligere	 har	 haft	 i	 sin	 omverden.	 På	 den	 måde	 er	 der	 behov	 for	 at	

kommunikere	om,	hvordan	de	er	alternative,	når	nu	de	skal	differentiere	sig	på	det	politisk	fra	

de	andre	partier.		

	

”Du	skal	tænke	på	alle	partier	har	også	en	parlamentarisk	kultur	eller	arbejdsmetode.	Og	den	er	

måske	ikke	så	fasttømret	hos	os	endnu”	(Bilag	1,	s.	12)	

	

Partiet	har	ikke	den	arbejdsmetode	eller	parlamentariske	kultur,	som	alle	andre	partier	har.	

Og	 det	 skal	 de	 heller	 ikke	 have.	 Deres	 mål	 kan	 iagttages	 ud	 fra	 de	 tre	 grundpiller	 i	 den	

politiske	platform,	hvor	de	forsøger	at	tage	afstand	fra	den	etablerede	parlamentariske	kultur	

og	arbejdsmetode.	Behovet	for	lige	netop	disse	organisatoriske	værktøjer	–	men	på	et	andet	

grundlag	–	afføder	dog	et	andet	problem	for	Partiet.	Dette	sker,	da	de	MF’erne	er	gået	fra	at	

være	medlemmer	til	at	være	politikere.		
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”Jeg	tror	at	vi	politikere	har	en	stor	opgave	i	at	kommunikere	at	vi	vil	det	gode.	Det	fælles	gode.	

Og	det	har	vi	måske	ikke	været	så	gode	til.	Ikke	af	ond	vilje.	Men	fordi	vi	ikke	har	vidst	at	der	nok	

automatisk	 i	en	social	bevægelse	kan	opstå	en	modstand	mod	det	politiske	niveau”	(Bilag	2,	 s.	

19)	

	

Partiet	 kan	 iagttages	 som	 en	 uddifferentiering,	 der	 er	 lavet	 for	 at	 håndtere	 det	

kompleksitetsproblem,	der	opstår	for	Alternativet,	efter	de	bliver	valgt	ind	i	Folketinget.	For	

at	varetage	problemet	uddifferentieres	Partiet	på	 indersiden	af	Alternativets	 forskel,	som	et	

system	der	skal	hjælpe	Alternativet	med	at	håndtere	den	politiske	kommunikation.	Partiets	

håndtering	af	kompleksitetsproblemet	 fordrer	en	måde	at	 iagttage	det	alternative	på,	 inden	

for	en	særlig	forskel	og	meningstilskrivelse.	

4.3.2	Mening	

Partiet	kan	iagttages	som	værende	en	funktionel	uddifferentiering	fra	Alternativet.	Systemet	

er	uddifferentieret	for	at	håndtere	et	kompleksitetsproblem	og	en	funktion	i	samfundet,	som	

Alternativet	ikke	selv	kan	håndtere.	Med	mening	forstås,	hvorfor	noget	vælges	og	fravælges.	

Det	 bunder	 altså	 i	 en	 særlig	 forskelskommunikation,	 der	 samtidig	 er	 med	 til	 at	 sætte	

forventninger	til	systemets	fremtidige	kommunikation.		

	

”Det	har	helt	klart	været	fordi	at	vi	alligevel,	pragmatisk,	har	haft	et	perspektiv	der	hedder;	At	

hvis	vi	skal	ændre	på	noget,	i	det	politiske	landskab	i	Danmark,	så	bliver	vi	nødt	til	at	komme	ind	

og	få	noget	politisk	indflydelse	i	Danmark”	(Bilag	2,	s.	17)	

	

Partiet	 kan	 iagttages	 som	 en	 uddifferentiering	 fra	 Alternativet,	 som	 skal	 håndtere	

kompleksiteten	 omkring	 det	 politiske	 system.	 Det	 politiske	 systems	 forskelskodning	 er	

defineret	som	styrende⎤styret	(Andersen	&	Pors,	2014,	s.	82).	Som	det	kan	iagttages	af	citatet,	

kommunikerer	 Partiet	 at	 de	 gerne	 vil	 være	 styrende	 for,	 hvordan	 der	 træffes	 beslutninger	

inden	for	det	danske	politiske	landskab.	Dermed	kan	det	politiske	systems	medie	magt	også	

iagttages	i	Partiets	kommunikation,	da	de	har	i	sinde	at	ville	ændre	det	nuværende	politiske	

landskab.	Ændringerne	 skal	 ske	 igennem	 den	 kommunikation,	 der	 er	 kendetegnet	 ved	 det	

politiske	system,	kommunikationen	i	kollektivt	bindende	beslutninger.		
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”Men	 jeg	 nægter	 at	 tro,	 at	 den	 grønne	 omstilling,	 den	 bæredygtige	 omstilling,	 kan	 blive	 en	

virkelighed	uden	at	den	også	er	dybt	funderet	i	politik.	Der	er	så	mange	regler	der	skal	lempes	og	

laves	om.	Der	 er	 så	meget	 regelværk	der	 skal	 til	 at	arbejde	med,	 i	 stedet	 for	 i	mod	de	grønne	

iværksættere”	(Bilag	3,	s.	24).	

	

Af	citatet	kan	det	iagttages,	at	Partiets	iagttagelser	af	de	alternativet	politiske	ambitioner	har	

et	 behov	 for	 at	 være	 dybt	 politisk	 funderet,	 for	 at	 kunne	 være	 styrende	 i	 de	 kollektivt	

bindende	beslutninger,	der	træffes	i	det	politiske	system.	Ved	hele	tiden	at	skulle	forholde	sig	

til	 de	 kollektivt	 bindende	 beslutninger	 der	 træffes	 i	 Folketinget,	 tilskriver	 Partiet	 også	 en	

særlig	form	for	mening	til	den	alternative	opfattelse.	Selvom	mange	”…stadig	lidt	svært	ved	at	

finde	ud	af,	hvad	er	det	vi	kan?”	(Bilag	1,	s.	12),	når	det	kommer	til	at	styre	på	det	alternative,	

vil	der	stadig	være	beslutninger,	der	skal	kommunikeres,	som	sætter	forventninger	til	Partiets	

fremtidige	kommunikation.		

	

”Alt	hvad	vi	gør	er	med	til	at	definere	en	kultur	fremadrettet.	Noget	der	er	super	spændende	at	

sidde	 herinde	 i	 vores	 første	 periode,	 det	 er	 jo	 at	 man	 kan	 sige.	 Hver	 ting	 vi	 gør,	 skaber	 jo	

præcedens	næste	gang.	Så	det	er	jo	spændende”	(Bilag	1,	s.	12)	

	

Det	kan	iagttages,	at	Partiet	ønsker	at	italesætte	en	ny	politisk	kultur,	der	skal	være	styrende	

for	den	måde,	der	bliver	 truffet	kollektivt	bindende	beslutninger	på.	Kommunikationen	kan	

dog	også	iagttages,	som	en	måde	hvorpå	Partiet	kommunikerer	værdierne,	manifestet	og	den	

politiske	kultur	gennem	noget	’spiseligt’.	Spiseligt	i	form	af	at	partikulturen	er	noget,	som	den	

politiske	 omverden	 har	 let	 ved	 at	 knytte	 sig	 fast	 til,	 men	 som	 også	 sætter	 en	 række	

forventninger	 til,	 hvordan	 der	 skal	 kommunikeres	 for	 at	 skabe	 relevans	 om	 sin	

kommunikation.	Måden	 hvorpå	 Partiet	 kan	 tilskrive	mening	 til	 det	 alternative	 gennem	 det	

politiske	system,	bliver	altså	 indsnævret	og	begrænset	gennem	de	etablerede	forventninger,	

der	findes	i	det	politiske	system.		

	

”…vi	kan	begynde	at	drøfte	politik	sammen	på	en	intelligent	måde.	Hvor	det	handler	om	sagerne,	

hvor	det	handler	om	indholdet,	hvor	det	handler	om	visionerne,	om	ideologien,	om	de	fede	ting	i	
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stedet	 for	at	vi	skal	til	at	svine	nogen	til,	eller	svines	til	af	nogen.	De	tre	bundlinjer,	og	de	seks	

værdier.	At	være	et	værdibaseret	parti	i	stedet	for	at	være	en	–isme”	(Bilag	3,	s.	21)	

	

Partiet	kan	dog	samtidig	iagttages	som	værende	’begrænset	’	af	de	strukturer,	der	er	med	til	at	

sætte	forventninger	til	deres	kommunikation.	Der	findes	en	række	balancer,	som	Partiet	skal	

lære	at	kende	(Bilag	3,	s.	25).	I	disse	balancer	ligger	også	forventninger	til	Partiet;	”Det	er	jo	

også	en	lovgivende	forsamling	der	skal	have	tingene	til	at	fungere(…)	alt	samarbejde	handler	jo	

om	 kompromis”	 (Bilag	 1,	 s.	 10).	 Partiets	 kommunikation	 tilskriver	 altså	 mening	 til	 det	

alternative	 som	 noget,	 der	 har	 behov	 for	 at	 være	 pragmatisk	 og	 være	 klar	 til	 at	 gå	 på	

kompromis	 med	 nogle	 af	 visionerne,	 for	 at	 kunne	 skabe	 resultater	 der	 udmønter	 sig	 i	 de	

kollektivt	bindende	beslutninger,	som	vækker	genlyd	i	Alternativet	som	organisation.	Partiet	

kan	derfor	iagttages	som	et	system,	hvor	den	politiske	platform	bliver	proppet	i	en	kasse,	for	

at	 folk	 kan	 forstå	 den.	 Dog	 kan	 der	 også	 iagttages	 nogle	 konsekvenser	 af	 den	 metode,	 da	

omverden	bliver	præsenteret	for	Partiets	kommunikation,	og	holder	kommunikationerne	her,	

op	mod	de	andre	partiers	kommunikationer.	Dette	tvinger	Alternativets	organisation	ned	i	det	

kommunikationsspor,	som	Partiet	kommunikerer	i,	da	det	er	her	opmærksomheden	er	størst.		

4.3.3	Relevant	omverden	og	strukturelle	koblinger	

Partiets	mest	relevante	omverden	er	selvsagt	det	politiske	system.	Partiet	har	sin	berettigelse	

i	at	kunne	kommunikere	om	det	alternative	på	den	største	politiske	scene,	efter	deres	indtog	

på	Christiansborg.	Det	kan	iagttages	at	før	valget,	var	der	ikke	nogen	direkte	kobling	mellem	

Alternativet	og	det	politiske	system,	da	de	ikke	nødvendigvis	skulle	forholde	sig	til	de	andre	

partiers	 kommunikation	 og	 det	 politiske	 systems	 forskel	 styrende⎤styret.	 Efter	

uddifferentieringen	af	Partiet	kan	der	dog	 iagttages	en	klar	strukturel	kobling,	mellem	dem,	

de	andre	partiers	kommunikation	og	det	politiske	system.		

	

”Altså	der	er	nogen	for	hvem	det	virker	voldsomt	angstprovokerende	at	vi	er	nødt	til	at	agere	i	et	

tempo	herinde,	 fordi	boldende	kommer	fra	alle	retninger.	Og	når	vi	opdager	at	hov	der	var	en	

bold,	som	vi	bliver	nødt	til	at	smashe	på,	for	den	kommer	altså”	(Bilag	3,	s.	30).	

	

Før	uddifferentieringen	kan	det	 iagttages,	at	Alternativet	 ikke	tilnærmelsesvis	havde	samme	

kobling	til	den	 ’etablerede’	omverden,	da	de	 ikke	 i	samme	grad	var	 følsomme	overfor	deres	
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kommunikation.	 Eksempelvis	 var	 der	 ikke	 behov	 for	 at	 have	 udviklet	 sin	 politik	 på	 alle	 de	

etablerede	 områder	 (Partiprogram,	 2016),	 hvilket	 også	 fik	 konsekvenser	 for	 dem	 under	

asylkrisen,	 hvor	 de	 lige	 pludselig	 stod	 uden	 nogen	 reel	 politik.	 Her	 måtte	 de	 træffe	

beslutningerne	 internt	 i	 Partiet,	 uden	 nogen	 synderlig	 indflydelse	 fra	 Bevægelsesdelen,	 der	

ellers	havde	været	med	til	at	udvikle	partiprogrammet.				

	

”Og	så	kommer	der	pludselig	en	asylkrise,	 jamen	så	skal	det	være	asylpolitik.	Og	det	kan	være	

den	tager	flere	måneder	at	få	igennem	PoFo	(Politisk	Forum,	red)	og	det	går	bare	ikke”	(Bilag	3,	

s.	27)	

	

Det	kan	iagttages,	at	Partiets	kommunikation	i	langt	højere	grad	kommer	til	at	forholde	sig	til	

den	etablerede	kommunikation,	og	reagere	på	den	i	sin	egen	processering	af	kommunikation	

fremadrettet.	Dermed	kan	koblingen	mellem	systemerne	iagttages	som	en	strukturel	kobling	

(La	 Cour,	 2002,	 s.	 117).	 Det	 er	 altså	 en	 irritation	 overfor	 sin	 omverden	 som	 systemet	 selv	

indbygger	i	sin	kommunikation.	Denne	irritation	kan	dog	iagttages,	som	en	der	ikke	kun	går	

en	 vej.	 Tidligere	 har	 de	 andre	 partier	 blot	 kunne	 affeje	 Alternativets	 kommunikation	 som	

irrelevant,	da	de	 ikke	har	været	 en	del	 af	Folketinget	og	dermed	en	 	 irrelevant	 spiller	 i	 det	

politiske	 system.	 Efter	 Partiets	 indgang	 på	 Christiansborg,	 har	 den	 strukturelle	 kobling	 der	

findes	mellem	partier	–	for	at	kunne	kommunikere	om	de	relevante	omverdens	forandringer	

–	 været	 nødt	 til	 at	 forholde	 sig	 til	 Partiets	 kommunikation	 i	 forventningerne	 til	 deres	 egen	

kommunikation.	Det	afføder	altså	en	hvis	form	for	relevans,	som	eksempelvis	kan	ses	i	andre	

partiers	lyst	til	at	oprette	PoLa’er,	 i	deres	politikudvikling	(Enhedslisten,	2015)	-	men	også	i	

arbejdsgangen	 hvor	 ”…vi	 får	 ros	 for	 den	 politiske	 kultur,	 og	 folk	 begynder	 at	 efterligne	 den”	

(Bilag	 3,	 s.	 25).	 Den	 strukturelle	 kobling	 irriterer	 ikke	 kun	 Partiets	 kommunikation,	 men	

’sikrer’	samtidig,	at	andre	partier	er	nødt	til	at	iagttage	Partiets	kommunikation	som	relevant,	

i	forbindelse	med	de	samfundsmæssige	problemer.	

	

Grundet	kompleksitetsproblemet	kan	omverden	 jo	af	gode	grunde	 iagttages	som	problemet.	

Men	 ikke	 kun	 problemet	 i	 hvordan	 de	 gør	 deres	 kommunikation	 relevant	 nok	 til,	 at	 kunne	

ændre	 hele	 den	 kultur,	 som	 den	 etablerede	 omverden	 er	 grundet	 i.	 Alternativet	 får	 med	

uddifferentieringen	 af	 Partiet	 også	 et	 problem	 i	 at	 holde	 sin	 kommunikation	 relevant.	 De	

kondenserede	 etablerede	 forventninger	 der	 eksisterer	 inden	 for	 Folketinget,	 sætter	 altså	
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Partiet	 i	 en	 situation,	 hvor	 det	 må	 afvejes	 hvor	 meget,	 de	 kan	 tillade	 sig	 at	 gå	 imod	 de	

forventninger	 der	 er	 til	 partikommunikationen,	 og	 hvor	 meget	 de	 kan	 indoptage	 disse	

forventninger	 i	deres	kommunikation	uden	at	miste	 relevans	 for	Bevægelsen.	Flere	af	disse	

forventninger	 ligger	 i	 de	 programmer,	 der	 er	 tilknyttet	 Folketinget.	 På	 den	 måde	 kan	

Bevægelsen	også	iagttages	som	havende	en	central	rolle	i	Partiets	kommunikation.	Hvis	ikke	

Bevægelsen	 føler	 at	 kommunikationen	 bunder	 nok	 i	 deres	 værdier,	 kan	 de	 protestere	mod	

Partiets	kommunikation	og	skabe	intern	uro	i	Alternativet.		

4.3.4	Programmer	

Det	kan	iagttages	ud	fra	de	to	ovenstående	afsnit,	at	Partiet	har	fået	en	række	udfordringer,	

når	 det	 kommer	 til	 at	 gøre	 organisationens	 kommunikation	 relevant	 i	 deres	 omverden.	

Udfordringerne	 kommer	 dels	 grundet	 deres	 nye	 tilstand	 som	 et	 alternativ	 blandt	 de	

etablerede.	Hvor	Alternativet	før	har	haft	de	etablerede	partier	og	kulturer	på	ydersiden	i	sin	

forskel,	 er	 Partiet	 nu	 nødsaget	 til	 at	 tage	 nogle	 af	 disse	 med	 ind	 på	 indersiden	 i	 deres	

forskelsbetragtning.	 Dette	 sker	 som	 beskrevet	 grundet	 den	 klare	 strukturelle	 kobling,	 der	

findes	mellem	Partiet	og	de	andre	partier,	samt	det	politiske	system.		

	

”Det	er	klart	der	er	nogen	pragmatiske	beslutninger	der	skal	træffes	dagligt	herinde,	fordi	der	er	

aktstykker	i	finansudvalget,	der	skal	tages	stilling	til,	der	er	komité	sager	i	europaudvalget.	Altså	

helt	pragmatiske	sager	som	der	skal	tages	stilling	til	dag	til	dag”	(Bilag	1,	s.	5)	

	

Det	kan	ud	fra	ovenstående	citat	iagttages,	at	Partiet	efter	deres	strukturelle	koblinger	til	det	

etablerede,	 har	 behov	 for	 at	 forholde	 sig	 til	 nogle	 procedurer,	 der	 ikke	 tidligere	 har	 været	

relevant	 for	 Alternativets	 kommunikation.	 Programmer	 er,	 som	 beskrevet,	 en	 struktur	 der	

stiller	forventninger	til	organisationens	beslutninger	fremadrettet.	Der	kan	altså	iagttages	en	

lang	række	formelle	strukturer	indordnet	i	den	etablerede	kultur,	som	Partiet	kommunikation	

er	nødt	til	at	 lade	sig	 irritere	af,	 for	at	kunne	gøre	deres	kommunikation	relevant.	Hvis	 ikke	

Partiet	 vælger	 at	 følge	 de	processuelle,	 kulturelle	 og	 lovmæssige	normer,	 vil	 de	 simpelthen	

ikke	have	mulighed	for	at	sikre	relevans	for	deres	kommunikation.		

	

De	 etablerede	 programmer	 kan	 iagttages	 som	 værende	 begrænsende	 for	 Partiets	

kommunikative	forventninger.	Partiet	er	som	sådan	i	sin	frie	ret	til	at	kommunikere	som	de	
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ønsker,	 men	 er	 også	 nødt	 til	 at	 være	 reflekterede	 omkring	 deres	 muligheder	 for	 at	 skabe	

indflydelse	om	den	politiske	platform.	En	fuldstændig	afvigelse	fra	de	etablerede	normer	vil	

skabe	 uro	 i	 Alternativets	 organisation,	 da	 Partiet	 har	 behov	 for	 at	 inddrage	 det	 etablerede,	

som	man	 før	 afgrænsede	 sig	 fra.	 Programmerne	 i	 Folketinget	 gør	 det	muligt	 for	 Partiet	 at	

kommunikere	 om	 det	 alternative,	 men	 inden	 for	 nogle	 etablerede	 rammer	 der	 sætter	

forventninger	 til,	 hvordan	 det	 alternative	 kan	 give	 mening	 og	 skabe	 relevans	 for	 deres	

omverden.	 Programmernes	 forventningspres	 i	 beslutningskommunikationen	 mindsker	 dog	

Partiets	kontingens,	da	 ”…man	jo	(må.	red)	finde	en	balance	mellem	det	vi	ønsker,	og	det	som	

eventuelle	 samarbejder	 (ønsker.	 red)”	 (Bilag	 1,	 s.	 10).	 Partiet	 må	 derfor	 formalisere	 deres	

kommunikation	blandt	andet	gennem	den	kultur,	som	Alternativet	tidligere	har	afgrænset	sin	

kommunikation	fra.		

4.3.5	Medlemskab	og	roller	

Medlemmer	 i	 Partiets	 system	 kan	 iagttages	 som	 dem,	 der	 er	 beskæftiget	 inden	 for	 den	

parlamentariske	 del	 af	 Alternativet	 (Bilag	 12,	 s.	 108).	 Det	 omfatter	 alle	 politikere	 og	 det	

politiske	sekretariat.	Det	er	derfor	 ikke	at	opfatte	som	kommunikation	 fra	Partiet,	hvis	 ikke	

man	 er	 medlem	 af	 Alternativets	 parlamentariske	 apparat.	 Medlemmerne	 har	 ydermere	

specifikke	 roller	 i	 systemet.	 Disse	 roller	 er	 en	 opdeling	 af	 medlemmerne	 i	 strukturerede	

grupper,	der	delvist	er	oprettet	af	den	etablerede	kultur	og	deres	programmer,	og	delvist	for	

Partiets	 egen	organiserings	 skyld.	Eksempelvis	 kan	den	politiske	 ledelse,	 der	 er	det	højeste	

beslutningsorgan	i	Partiet	og	’tvungne’	ordførerskaber	på	Christiansborg	iagttages	som	roller.		

	

Det	kan	iagttages,	at	det	er	den	politiske	ledelse,	som	har	den	største	beslutningskraft:	”Vi	har	

jo	en	organisation,	hvor	der	er	en	hovedbestyrelse	som	har	ansvaret	for	det	organisatoriske.	Vi	

politikere	har	 en	politisk	 ledelses	 rolle”	 (Bilag	 1,	 s.	 3).	 En	 rolle	 som	 der	 ellers	 bliver	 forsøgt	

pakket	sammen,	da	politikerleden	jo	var	en	af	de	ting,	som	Alternativet	gik	til	valg	på	at	skulle	

udfordre	(Kristelig	Dagblad,	2015).	Som	en	anden	af	de	interviewede	også	siger:	”Den	nat	da	

jeg	 blev	 valgt	 ind,	 der	 rykkede	 min	 tillid	 ned	 under	 ejendomsmæglerne	 og	 journalisterne	 og	

brugtvognsforhandlerne	 (…)Mens	min	 status	 den	 røg	 helt	 op	 i	 top”	 (Bilag	 3,	 s.	 26).	 Gennem	

iagttagelse	 af	Partiets	 kommunikation	kan	det	påpeges,	 at	Partiet	 selv	har	 vished	om	deres	

status,	og	hvordan	den	opfattes.	Det	skaber	altså	et	problem,	at	de	nu	kommunikerer	om	det	

alternative,	fra	en	position,	som	de	tidligere	har	kommunikeret,	som	noget	de	vil	forandre.			
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Samtidig	 oprettes	 der	 politiske	 funktioner	 i	 Partiet,	 der	 har	 fokus	 på	 de	 forskellige	

nødvendigheder,	 som	 skal	 foretages,	 for	 at	 kunne	 gøre	 deres	 kommunikation	 relevant	 for	

deres	 omverden.	 Det	 omfatter	 eksempelvis	 ordførerskaber	 på	 de	 forskellige	 politiske	

områder.	 Hvis	 ikke	 Partiet	 deltager	 med	 en	 ordfører,	 vil	 det	 heller	 ikke	 være	 muligt	 at	

kommunikere	 relevant	 omkring	 emnet.	 Til	 dels	 kan	 dette	 iagttages	 som	 en	 påtaget	 men	

nødvendig	situation,	da	ordførerskaber	kan	 iagttages	som	en	af	de	etablerede	kulturer,	som	

Alternativet	er	nødt	 til	at	 forholde	sig	 til	 igennem	sin	kommunikation.	Dette	kan	begrundes	

med,	 at	 Alternativet	 nødvendigvis	 ikke	 ville	 have	 haft	 ordførerskaber	 på	 områder	 som	

Færøerne	eller	Indfødsret,	da	det	ikke	er	områder	der	som	sådan	har	bekymret	Alternativet,	

hverken	før	eller	efter	deres	indgang	på	Christiansborg.		

Partiet	forsøger	i	stedet	at	tænke	og	kommunikere	medlemsskabet	og	rollerne	på	deres	egen	

alternative	 måde,	 inden	 for	 de	 etablerede	 rammer.	 Her	 kan	 det	 iagttages,	 at	 Partiets	

ordførerskaber	 eksempelvis	 bekræfter	 markeringen	 af	 det	 alternative	 som	 det	 styrende.	

Ordførerskabstitler	 som	 ’fredsordfører’	 (Folketinget,	 2015)	 i	 stedet	 for	 forsvarsordfører,	 og	

’Ordførerskabet	 for	 et	 sammenhængende	Danmark’	 i	 stedet	 for	 landdistrikts-	 og	ø	 ordfører	

(På	den	grønne	gang,	2016),	er	begge	eksempler	på	dette.		

4.3.6	Sammenfatning	

Partiet	er	uddifferentieret	internt	fra	Alternativet	for	at	håndtere	kompleksiteten	omkring	det	

politiske	 system,	 som	 Partiet	 kobler	 sig	 til	 efter	 folketingsvalget.	 Her	 skal	 Partiet	 håndtere	

kommunikationen	omkring	de	muligheder,	som	det	alternative	kan	forstås	på	i	en	pragmatisk	

politisk	 omverden,	 og	 hvordan	 de	 skal	 strukturere	 sig,	 for	 at	 kommunikationen	 bliver	

relevant	 i	 deres	 omverden.	 Partiets	 omverden	 består	 af	 de	 andre	 partier	 og	 det	 politiske	

system,	 hvor	 der	 eksisterer	 en	 strukturel	 kobling,	 som	 skaber	 forventninger	 gennem	

kondenserede	 begreber	 og	 strukturer	 som	 eksempelvis	 ordførerskaber,	 udvalgsmøder,	

lovbehandlinger	 osv.	 I	 kraft	 af	 programmerne	 vil	 kommunikationen	 i	 omverden	 medføre	

forventninger	og	dermed	en	indsnævring	og	begrænsning	af	Partiets	kontingens.	Dette	sker,	

da	 der	 er	 nogle	 forventninger	 i	 det	 etablerede	 politiske	 system	 til,	 hvordan	 der	

kommunikeres,	 og	 som	 Alternativet	 er	 nødt	 til	 at	 følge	 for	 at	 skabe	 relevans	 om	 deres	

kommunikation	og	ikke	bare	kommunikere	som	støj	for	de	andre	partier.	Rollerne	i	Partiet	er	
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ligeledes	struktureret	ud	fra	en	etableret	holdning	til	hvordan	’man	plejer	at	gøre’	–	men	alt	

sammen	for	at	sikre	relevans	for	Partiets	kommunikation.	

4.4	Bevægelsen	

Luhmann	 anlagde	 i	 sine	 senere	 studier	 et	 blik	 på	 særlige	 bevægelser,	 som	 eksempelvis		

protest-	og	socialbevægelser.	Her	præsenterer	han	protestbevægelserne	som	en	fjerde	 form	

for	 socialt	 system	–	 ved	 siden	 af	 det	 psykiske	 system,	 organisations-	 og	 samfundssystemet.	

For	at	skabe	konsistens	mellem	de	to	analyserede	systemuddifferentieringer	har	jeg	valgt	at	

analysere	 	 Bevægelses	 systemet	 som	 et	 organisationssystem	 –	 dog	 stadig	 med	 træk	 fra	

Luhmanns	teori	om	protest-	og	sociale	bevægelser.	Dette	kan	lade	sig	gøre,	fordi	Bevægelsen,	

også	 repræsenterer	 et	 hvis	 element	 af	 organisation	 (Bilag	 12,	 s.	 108).	 For	 yderligere	

refleksioner	 omkring	 protestbevægelsesbegrebet,	 henvises	 der	 til	 (Luhmann	 &	 Hellmann,	

1996).		

4.4.1	Kompleksitetsproblem	

Uddifferentieringen	af	Bevægelsen	som	system	sker	grundet	et	internt	kompleksitetsproblem	

i	Alternativet,	der	har	med	den	frivillige	og	aktivistiske	græsrodsdel	af	organisationen	at	gøre.	

Alternativet	har	simpelthen	et	behov	 for	at	gøre	sig	 følsomme	over	 for	kommunikation,	der	

kommer	 fra	 civilsamfundet	 og	 deres	 medlemsbase.	 Med	 organisationens	 klare	 fokus	 på	

udviklingen	 af	 Partiet,	 op	 til	 og	 efter	 folketingsvalget,	 har	 der	 ikke	 været	 kapacitet	 nok	 i	

organisationen	til	at	håndtere	udviklingen	af	en	bevægelsesdel	(Bilag	11,	s.	103).	Bevægelsen	

skal	påtage	sig	ansvaret	 for”…at	skabe	en	bevægelse,	flytte	holdninger	og	forandre	samfundet”	

(Guide	 for	 bestyrelsesmedlemmer,	 2016,	 s.	 1).	 Der	 kan	 altså	 iagttages	 et	 behov	 fra	

Alternativets	 side	 om,	 at	 alle	 de	 ting	 som	 Partiet	 ikke	 er	 i	 stand	 til	 at	 varetage,	 skal	

Bevægelsen	 varetage.	 Derfor	 uddifferentieres	 Bevægelses	 systemet	 for	 at	 varetage	 dette	

kompleksitetsproblem.	

	

Umiddelbart	 kan	 Bevægelsens	 formål	 ikke	 iagttages	 som	 noget	 af	 det	mest	 klare.	 De	 fleste	

partier	har	også	organisationer	og	ungdomspartier,	der	arbejder	ud	fra	lige	netop	de	mål,	som	

Bevægelsen	her	beskriver	 -	 blot	 ud	 fra	 egne	 ideologiske	 eller	 værdimæssige	 overbevisning.	

Det	kan	da	også	iagttages	 internt	 i	Bevægelsen,	at	det	kan	være	svært	at	sætte	ord	på,	hvad	

det	er	Bevægelsen	skal	være	i	stand	til.		
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”Kan	de	føle	på	en	bevægelse?	Altså	hvad	fanden	er	det?	Hvad	er	en	bevægelse?	Er	det	sådan	en	

her,	eller	hvor	stopper	en	bevægelse,	hvor	er	afgrænsningen”	(Bilag	6,	s.	56)	

	

Kompleksitetsproblemet	 for	 Bevægelsen	 kan	 iagttages	 at	 være,	 hvordan	 de	 kan	mobilisere	

civilsamfundet,	 der	 skal	 være	 med	 til	 at	 sikre	 den	 fortsatte	 udvikling	 af	 Alternativet	

(Partiprogram,	2016,	s.	24).	Det	er	samtidig	også	vigtigt	 for	Bevægelsen,	at	denne	aktivisme	

ikke	bare	bunder	i	simple	’partiforeninger’,	men	fra	start	af	etableres	som	en	del	af	en	bredere	

politisk	bevægelse.	Her	afgrænses	problemet	altså	fra	at	omhandle	den	parlamentariske	del	af	

Alternativets	 aktiviteter,	 og	 problemet	 fokuseres	 omkring	 den	 frivillige	 og	 aktivistiske	

uddifferentiering	(Bilag	11,	s.	105).		

	

Bevægelsen	 kommer	 altså	 til	 at	 skulle	 favne	 den	 aktivisme	 og	 frivillighed,	 der	 tilgår	

organisationen	 i	 kraft	 af	 deres	 stigende	 medlemstal	 og	 popularitet.	 Det	 kan	 iagttages,	 at	

Bevægelsens	 fokusområde	 ligger	 inden	 for	 civilsamfundet,	 modsat	 Partiets	 der	 ligger	 i	 det	

parlamentariske.	Denne	kommunikation	kan	organisationen	ikke	selv	håndtere,	og	forskyder	

derfor	 kompleksiteten	 i	 kommunikationen	 til	 Bevægelsen:	 ”Formålet	 med	 storkreds	

bestyrelsen	 i	 Alternativet	 er	 at	 involvere	 og	 engagere	 kredsens	 medlemmer	 i	 politiske,	

organisatoriske	 og	 aktivistiske	 tiltag,	 der	 støtter	 Alternativets	 værdier	 og	 politiske	 retning”	

(Indtræden	i	storkredsbestyrelse,	2016,	s.	1).	Så	for	at	bakke	op	om	den	politiske	retning	som	

er	grundlagt	i	den	politiske	platform,	er	der	et	behov	for	at	kommunikere	som	en	aktivistisk	

og	civilsamfundsmæssig	del	om	det	alternative.		

	

Dette	 betyder	 derfor	 også,	 at	 Bevægelsen	 ikke	 bare	 skal	 følge	 den	 ’normale’	 form	 og	

kommunikation	 for	 hvordan	 andre	 partiers	 bevægelser	 kommunikerer.	 Bevægelsen	 har	 en	

stor	 andel	 i	 oprettelsen	 af	 de	 PoLa’er,	 der	 skal	 være	 med	 til	 at	 fremme	 det	 inddragende	

demokrati	 og	 arbejde	 i	 organisationen.	Her	 arbejdes	 der	 ud	 fra	 devisen	 ’flere	 ved	mere’	 og	

’flere	 kan	 mere’	 (Bilag	 11,	 s.	 106).	 Bevægelsen	 kan	 altså	 ikke	 tillade	 sig	 at	 kopiere	 andre	

partiers	organisatoriske	set-up	i	deres	bevægelse,	da	Bevægelsen	her	har	et	alternativt	formål	

i	 forhold	 til	 dem.	 Her	 er	 det	 eksempelvis	 hovedbestyrelsens	 opgave	 at	 gå	 ind	 og	 løfte	

bevægelsen	og	aktivismen.	Men	som	et	bevægelsesmedlem	siger	”(…)	er	sådan	noget	sindsygt	

svært,	fordi	hvordan	laver	man	god	aktivisme?”	(Bilag	8,	s.	83).	
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Kimen	 i	Bevægelsens	kompleksitetsproblem	 	 indrammes	godt	 af	 en	af	de	 interviewede,	der	

udtaler:	 ”Vi	mener	jo	det	samme,	men	siger	det	på	forskellige	måder”	(Bilag	6,	 s.	53).	Her	kan	

det	iagttages,	hvordan	Bevægelsens	opgave	hovedsageligt	ligger	i	at	kunne	favne	hele	spektret	

af	 de	 forskellige	 holdninger,	 der	 er	 til	 det	 alternative	 i	 Bevægelsen,	 men	 samtidig	 også	

hvordan	de	kan	blive	 i	stand	til	at	mobilisere	dem	ensrettet	mod	en	ny	politisk	retning,	der	

ikke	kun	skal	være	drevet	af	Partiet.	Bevægelsens	kommunikation	skal	altså	rette	sig	mod	en	

iagttagelse	af,	hvordan	det	alternative	kan	forstås	fra	deres	position.	Derfor	er	det	også	vigtigt	

at	vide	ud	fra	hvilken	forskelskodning,	at	Bevægelsen	tilskriver	det	alternative	mening	på.		

4.4.2	Mening	

Sociale	bevægelser	og	protest	bevægelser	har	en	særlig	måde	at	tilskrive	mening	til	 ting	på,	

der	 kræver	 en	 introduktion	 til	 deres	 forskelsdragning.	 Sociale	 bevægelser	 eller	 protest	

bevægelser	er	noget	der	opstår	i	civilsamfundet	for	at	geninstallere	legitimiteten	og	accepten	

af	 de	 politiske	 beslutninger	 (Reichel,	 2012,	 s.	 56ff).	 Derfor	 kan	 det	 iagttages	 at	 forskellen	

mellem	 civilsamfund⎤samfund	drages,	 for	 at	 kunne	differentiere	 de	 to	 fra	 hinanden.	Her	 er	

ydersiden	 alle	 de	 andre	 funktioner	 i	 samfundet;	 Politik,	 ret,	 sundhed,	 osv.	 I	 civilsamfundet	

opstår	de	sociale	bevægelser	grundet	en	årsagsforklaring	på	samfundets	problemer	–	derfor	

forskellen	 til	 samfundet.	 Derudaf	 kan	 det	 afledes,	 at	 sociale	 bevægelser	 opstår	 som	 en	

reaktion	 eller	 protest,	 på	 det	 eksisterende	 samfunds	 opbygning.	 De	 sociale	 bevægelser	

opstilles	 altså	 også	 i	 forskel	 til	 det	 nuværende	 samfund,	 under	 civilsamfundets	

funktionssystem	-	social	bevægelse⎤samfundet.	Dermed	hænger	Bevægelsens	forskelskodning	

godt	 i	 tråd	med	Alternativets	 beskrivelse	 af	 sig	 selv	 som	 løsningen	på	 et	 samfundsmæssigt	

problem.	 Den	 sociale	 bevægelses	 funktion	 er	 at	 protestere	mod	 sociale	 strukturer	 og	 søge	

efter	alternative	mål	og	samfundsnormer	(Fuchs,	2006,	s.	113).	Forskellen	kan	komprimeres	

endnu	 en	 gang,	 hvis	 den	 skal	 definere	 protestbevægelsers	 forskelskodning,	 til	 forskellen	

protest⎤problem	 (Japp,	 1999,	 s.	 157).	 Vigtigst	 af	 alt	 er	 dog,	 at	 fokus	 i	 systemet	 ligger	 i	 den	

fælles	kollektive	handling	i	en	frivillig	organisation	eller	en	organisation,	der	arbejder	for	det	

fælles	bedste,	og	ikke	for	individuelle	fordele	(Reichel,	2012,	s.	60f).	Samtidig	med	det,	er	det	

også	 et	 grundvilkår,	 at	 den	 er	 orienteret	 mod	 fremtiden	 og	 potentialet	 for	 at	 forbedre	

situationen	for	menneskeheden	(Fuchs,	2006,	s.	130).	Det	kan	i	Bevægelsens	tilfælde	iagttages	

gennem	kommunikation	som:			
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”For	at	den	vil	blive	sådan	en	seriøs	forandringskraft	ikke,	så	skal	den	jo	altså	bygges	op	af	hvad	

jeg	 vil	 kalde	 sådan	 demokratisk	 aktivisme	 eller	 handlingsaktivisme,	 som	 handler	 om	 at	 gøre	

noget”	(Bilag	5,	s.	46).		

	

Af	citatet	kan	det	iagttages,	hvordan	Bevægelsen	iagttager	sin	egen	funktion,	som	at	give	nye	

muligheder	 for	 at	 sikre	 fælles	 kollektiv	 handling	 og	 være	 med	 til	 at	 garantere,	 at	 det	

fremtidige	samfund,	bliver	bedre	end	det	nuværende.	Dette	understøttes	yderligere	igennem	

manifestet,	 hvor	 der	 kan	 iagttages	 en	 stærk	 fundering	 i	 fællesskabet,	 samt	 hvordan	

Bevægelsen	 vil	 arbejde	mod	 at	 vi	 skal	 løse	 fremtidens	 udfordringer	 i	 fællesskab	 (Manifest,	

2016).	Alternativet	slår	sig	selv	op	på	ikke	at	være	et	protest	parti	(Information,	2015),	men	

ud	 fra	de	 teoretiske	definitioner,	 vil	de	gennem	nedenstående	 citat	kunne	 iagttages	 som	en	

socialbevægelse,	 og	 også	 som	 et	 protestparti.	 Dette	 er	 grundet	 forskellen	 mellem	 deres	

opfattelse	 af	 samfundet	 til	 forskel	 for	 den	 eksisterende.	 Præmissen	 om	 at	 være	 et	

længselsparti	bunder	altså	i	de	samme	forudsætninger	om	forandrede	samfundsforhold.		

	

”(…)nye	 samarbejdsformer,	 nye	 beslutningsprocesser	 og	 en	 ny	 tilgang	 til	 fordeling	 af	 klodens	

ressourcer	 (…)	 Alternativet	 ønsker	med	 andre	 ord	 at	 omdefinere	 den	 etablerede	 opfattelse	 af	

velfærd	og	værdi”	(Guide	for	bestyrelsesmedlemmer,	2016,	s.	2).		

	

I	citatet	kan	det	iagttages,	at	Bevægelsens	meningstilskrivelse	bunder	i	forskellen	kogt	ned	af	

civilsamfundets	 funktionssytem	 -	 protest⎤problem.	 Dette	 bakkes	 yderligere	 op	 af	

Alternativets	fokus	på	de	tre	kriser;	Empati-,	system	og	klimakrisen	(Modkraft,	2013).	Med	alt	

det	 ’nye’	 som	 Alternativet	 ønsker	 at	 indføre,	 kan	 det	 iagttages,	 at	 protesten	 bunder	 i	 de	

problemer,	som	de	nye	tilgange	skal	rette	op	på	–	nemlig	den	etablerede	opfattelse	af	velfærd	

og	 værdi.	 Men	 protest	 kan	 antage	 mange	 former	 for	 meninger.	 Tidligere	 social	 og	

protestbevægelser	 har	 været	 bundet	 i	 alt	 lige	 fra	 ideologiske	 overbevisninger	 som	

arbejderbevægelsen,	eller	i	modstand	mod	atomkraftværker,	til	beskyttelsen	af	en	særlig	art	

af	mus	ved	infrastrukturelle	byggerier.	Protesten	skal	altså	have	tilskrevet	sig	nogle	værdier,	

som	den	kan	protestere	og	eksistere	i	kraft	af	(Reichel,	2012,	s.	63).	Det	er	disse	værdier,	der	

bliver	 essentielle	 i	muligheden	 for	 at	 iagttage	Bevægelsens	meningstilskrivelse	 til,	 hvad	der	

defineres	som	alternativt.		
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Værdierne	i	Bevægelsen	spiller	en	stor	rolle.	Det	kan	iagttages	igennem	flere	af	interviewene,	

hvor	 det	 bliver	 påpeget,	 at	 det	 er	 noget	 af	 det	 vigtigste	 for	 Bevægelsen	 og	 for	 Alternativet	

(Bilag	 7,	 s.	 66)(Bilag	 5,	 s.	 44)(Bilag	 8,	 s.	 77).	 Det	 som	 protestens	 værdier	 bunder	 i	

er”(…)værdier	og	dogmer	og	den	politiske	platform”	(Bilag	5,	s.	44).	Indersiden	i	forskellen,	kan	

altså	iagttages	at	være	grundet	i	de	Alternative	dyder,	som	der	også	praktiseres	i	den	politiske	

platform,	hvor	værdierne,	manifestet	og	den	nye	politiske	kultur,	er	de	centrale	markører.	Det	

bliver	altså	med	disse	værdier,	at	Bevægelsen	 iagttager	hvad	der	er	alternativt,	og	hvad	der	

ikke	er.	Men	værdierne	er	samtidig	også	åbne	over	for	mange	forskellige	fortolkninger,	da	der	

ikke	er	én	simpel	forståelse,	af	hvad	der	er	alternativt	i	protesten,	men	”(…)mange	forskellige	

tilgange	 til	 Alternativet”	 (Bilag	 7,	 s.	 71).	 Det	 kan	 iagttages	 i	 spørgsmålet	 om,	 hvad	 det	

alternative	er	hos	de	adspurgte	interviewpersoner:	”De	er	ligeså	forskellige	som	mennesker	er	

forskellige”	(Bilag	9,	s.	93),	”Alternativet	er	dig	og	mig	og	hvad	vi	lige	synes”	(Bilag	8,	s.	77),	og	

”Vi	mener	jo	det	samme,	men	siger	det	på	forskellige	måder”	(Bilag	6,	s.	53).	Der	findes	ikke	en	

klar	definition	af,	hvad	der	kan	siges	at	være	alternativt,	men	blot	en	grundpræmis	om,	at	det	

bunder	 i	 nogle	 særlige	 værdier,	 som	man	 ikke	 kan	 løbe	 fra.	 Grunden	 til	 dette	 skal	 findes	 i	

Bevægelsens	 funktion	 i	 forhold	 til	 organisationen,	 der	 dog	 først	 kan	 beskrives	 efter	

forskellens	yderside	er	defineret.		

	

Ydersiden	 i	 Bevægelsens	 kommunikation	 kan	 iagttages	 som	 værende	 problemet,	 som	 de	

protesterer	 i	mod.	 Det	 bliver	 altså	 alt	 det	 der	 ligger	 uden	 for	 de	 værdier,	 som	Bevægelsen	

tilskriver	 det	 alternative	 med.	 I	 Bevægelsens	 tilfælde	 kan	 problemet	 iagttages	 at	 være	 de	

nuværende	 værdier,	 der	 er	 styrende	 for	 det	 samfund,	 som	Alternativet	 er	 blevet	 oprettet	 i	

opposition	til.	Som	det	kan	iagttages	i	citatet,	fra	dokumentet	til	bestyrelsesmedlemmerne	på	

s.	55,	er	det	den	etablerede	måde	at	gøre	tingene	på,	der	tages	afstand	fra	i	kommunikationen.	

Det	 kan	 derfor	 iagttages	 som	 problemet	 og	 dermed	 kommunikationens	 yderside	 for	

Bevægelsen.	Det	kan	dog	gennem	iagttagelserne	af	Bevægelsens	kommunikation	iagttages,	at	

det	ikke	er	det	alternative	der	som	sådan	beskrives,	når	Bevægelsen	iagttager	det	alternative.	

Her	iagttages	det	hvordan	det	alternative	i	hvert	fald	ikke	kan	defineres.	Det	er	derimod	det	

etablerede,	eller	i	Bevægelsens	tilfælde	problemet,	der	bliver	sigende	for,	hvad	det	alternative	

ikke	er.	Dermed	kan	det	iagttages,	at	det	alternative	defineres	ved	at	definere,	hvad	det	i	hvert	

fald	ikke	er.	Kontingensen	i	definitionen	af	alternativ	kommunikation	holdes	dermed	åben	da	
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der	ikke	sættes	andre	markører	end	værdierne	i	protesten	til	at	definere,	hvad	der	ikke	kan	

siges	at	være	alternativt.		

	

”Fordi	fastere	rammer	er	jo	mange	ting.	Hvis	det	er	fastere	rammer	mod	en	topstyring,	eller	en	

mere	hierarkisk	styring	eller	et	eller	andet,	så	falder	det	igennem.	Så	er	vi	ikke	noget	alternativ	

længere”	(Bilag	6,	s.	55).	

	

”Det	ville	ligesom	være	en	meget	klassisk	public	management	tilgang	til	tingene	ikke.	Altså	hvis	

der	går	for	meget	excel	ark	eller	for	meget	stramme	tidsstyring	og	så	videre.	Så	sker	der	noget	

som	ligner	for	meget	det	vi	egentlig	gerne	vil	væk	fra”	(Bilag	9,	s.	93).	

		

Det	 er	 altså	nemmere	 at	 iagttage	definitionen	på	hvad	problemet	 er,	 i	 det	 som	Bevægelsen	

afgrænser	 sig	 fra,	 end	 hvordan	 protesten	 og	 de	 værdier	 der	 tilskrives	 i	 kommunikationen	

omkring,	hvad	der	er	alternativt	forsøges	defineret.	Bevægelsens	kommunikation	kan	derfor	

iagttages	som	en	forøgelse	af	deres	egen	kontingens.	Dette	sker	dels	 for	at	kunne	favne	den	

brede	medlemsskare,	 dels	 for	 at	 kunne	 have	muligheden	 for	 at	 ændre	 sin	 kommunikation	

løbende,	 samt	 have	 mulighed	 for	 at	 vælge	 mellem	 flere	 alternativer	 i	 kommunikationens	

forventningsstrukturer	(Luhmann,	2000,	s.	92).	I	modsætning	til	Partiets	kommunikation,	har	

Bevægelsens	kommunikation	 indbygget	en	mulighed	for	at	holde	det	alternative	 forholdsvis	

udefineret.	Dette	kan	iagttages	som	et	forsøg	på	at	kommunikere,	hvad	det	alternative	ikke	er,	

frem	for	at	definere	klart	hvad	det	alternative	indebærer,	og	hvordan	en	alternativ	holdning	

kan	beskrives.		

	

Dette	 er	 også	 en	 af	 grundende	 til,	 at	Bevægelsen	 stadig	oplever	 en	medlemstilgang,	 udover	

Partiets	 eksterne	 tiltrækningskraft,	 som	 er	 blevet	 beskrevet.	 Bevægelsen	 er	 et	 sted	 hvor	

medlemmerne	 skal	 kunne	 være	med	 til	 at	 definere	 rammerne	 for,	 hvordan	 organisationen	

Alternativet	 skal	 opfattes	 (Bilag	 9,	 s.	 91).	 Dog	 er	 de	 ifølge	 dem	 selv	 ”(…)stadig	 så	 bredt	

defineret,	at	folk	stadig	kan	se	sig	selv”	(Bilag	8,	s.	83).	Det	giver	mulighed	for	at	bibeholde	den	

visionære	og	drømmende	del	af	den	alternative	opfattelse	eksempelvis	gennem	bestyrelserne	

og	de	små	lokalforeninger,	der	skyder	op	rundt	omkring	i	landet	(Bilag	8,	s.	84).	
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Men	 denne	 iagttagelse	 kan	 også	 give	 nogle	 problemer	 fremadrettet	 i	 Bevægelsens	

kommunikation.	Hvis	der	 ikke	kan	findes	en	måde,	hvorpå	Bevægelsen	kan	rumme	de	9000	

medlemmers	holdninger	og	forventninger,	vil	det	efterlade	et	kompleksitetsproblem	ud	over	

det	 sædvanlige	 at	 indramme	 alle	 medlemmernes	 forventninger	 i	 en	 fælles	

beslutningskommunikation.	Men	lige	netop	denne	balance	gang	mellem	at	være	defineret	nok	

til	at	give	mening	som	protest	bevægelse,	og	udefineret	nok	til	at	rumme	de	mange	forskellige	

holdninger,	 der	 er	 til	 det	 alternative,	 kan	 iagttages	 som	 værende	 essentiel	 i	 Bevægelsens	

kommunikation.	Det	handler	altså	om	for	Bevægelsen	at	sikre,	at	det	ikke	bare	er	et	fåtal	eller	

en	kerne	af	de	mest	aktive	i	Bevægelsen,	der	bliver	hørt,	men	at	det	er	en	samlet	bevægelse,	

der	kan	stå	på	mål	for	deres	kommunikationer	(Bilag	6,	s.	58).	

	

Afslutningsvist	 er	 selve	 protesten	 i	 Bevægelsens	 kommunikation	 også	 et	 overlevelseskrav	

(Fuchs,	2006,	s.	117).	Hvis	Bevægelsen	opnår	alle	de	forandringer	som	de	kommunikerer	med	

protestkommunikation,	 og	 med	 de	 værdier	 som	 den	 er	 grundet	 i,	 vil	 den	 ophøre	 med	 at	

eksistere	 (Luhmann,	 1993,	 s.	 128).	 Det	 synes	 dog	 heller	 ikke	 at	 kunne	 iagttages	 at	 blive	

tilfældet	i	Bevægelsen.	”Jeg	vil	ikke	sige	at	man	en	dag	kan	sætte	et	kryds	eller	et	tjek	og	sige	nu	

er	det	alternative	projekt	 lykkedes	–	det	ville	være	for	sindsygt.	Men	det	tror	jeg	ikke	man	kan	

fordi,	selv	hvis	vi	opnår	rigtig	meget	så	vil	vi	bare	finde	noget	nyt	ikke”	(Bilag	8,	s.	83).	Den	åbne	

kontingens	 synes	altså	 sikret	 i	Bevægelsen,	men	det	 er	 set	 før,	 at	protester,	der	har	opnået	

politisk	anerkendelse,	er	gået	hen	og	svundet	ud,	eller	blevet	til	noget	andet,	end	de	tidligere	

var	en	reaktion	mod	(Reichel,	2012,	s.	66).	Et	scenarie	som	Bevægelsen	gerne	skulle	undgå	i	

deres	kommunikation	omkring	det	alternative,	og	som	subsystem	til	Alternativet.		

4.4.3	Relevant	omverden	og	strukturelle	koblinger	

Alternativets	uddifferentieringer	i	form	af	Bevægelsen	og	Partiet	medfører	en	klar	strukturel	

kobling	til	selve	organisationen.	Selv	om	systemerne	ikke	er	direkte	styret	af	organisationen,	

og	 fremgår	 som	 egennyttige	 organisationssystemer,	 kan	 der	 iagttages	 en	 tydelig	 strukturel	

kobling	 mellem	 dem	 og	 Alternativet.	 Dette	 er	 tilfældet	 da	 de	 refererer	 til	 Alternativet	 og	

tilskriver	 mening	 til	 det	 alternative,	 gennem	 deres	 egen	 forskelskode.	 Der	 findes	 altså	 en	

intersystemisk	 relation	mellem	 to	 autopoietiske	 systemer,	 som	operer	 adskilt	 fra	 hinanden	

(Kneer	&	Nassehi,	Niklas	Luhmann	-	introduktion	til	teorien	om	sociale	systemer,	2002,	s.	67).	

Begge	systemer	kommer	til	at	 fremstå	som	selvstændige	systemer,	der	tilskriver	mening	til,	
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hvad	 der	 er	 alternativt	 på	 hver	 deres	 måde.	 Organisationen	 Alternativet	 bliver	 derfor	

omverden	 for	 begge	 systemer,	 men	 med	 en	 særlig	 følsomhed	 over	 for	 deres	

beslutningskommunikation	(Andersen	N.	Å.,	1999,	s.	135).	

	

Gennem	 iagttagelsen	 af	 Bevægelsens	 kommunikation	 kan	 det	 iagttages,	 at	 systemets	

relevante	omverden	 former	sig	meget	på	samme	måde	som	Alternativets.	Udgangspunktet	 i	

Bevægelsens	omverden,	er	nemlig	også	fokuseret	omkring	problemerne,	de	gerne	vil	gøre	op	

med	og	fornye	(Partiprogram,	2016,	s.	1).	Der	findes	også	en	løs	kobling	til	Partiet,	som	skal	

sikre	at		Bevægelsens	kommunikation	bliver	opfattet	som	relevant,	og	benyttet	til	at	fremme	

det	inddragende	demokrati.	Dette	kan	eksempelvis	iagttages	gennem	de	PoLa’er,	der	gør	det	

muligt	 for	 Bevægelsens	 kommunikation	 at	 irritere	 Partiets	 kommunikation,	 med	

kommunikation	 om	 holdninger	 fra	 civilsamfundet.	 	 Partiet	 skal	 ikke	 inddrage	

kommunikationen,	men	 jo	mere	Bevægelsens	kommunikation	 ignoreres,	des	større	mistillid	

og	trækken	mod	det	etablerede.		

	

Grunden	 til	 de	 få	 strukturelle	 koblinger	 i	 Bevægelsens	 omverden	 kommer	 samtidig	 i	

forlængelse	af	meningsafsnittet,	 i	måden	som	systemet	 tilskriver	det	alternative	mening	på.	

Systemet	 kan	 nemlig	 iagttages	 som	 fordrende	 en	 meget	 åben	 kontingens	 i	 deres	

forventningsstrukturer,	der	efterlader	dem	med	mange	alternativer	 i	deres	kommunikation.	

Systemer	med	åben	kontingens	er	ikke	i	samme	grad	integreret	i	deres	omverden,	og	har	en	

højere	grad	af	frihed.	Dog	kan	de	ikke	se	sig	fri	fra	deres	omverden,	og	eksisterer	kun	i	kraft	af	

den.	Det	står	i	modsætning	til	systemer	som	Partiet,	der	i	højere	grad	er	strukturelt	koblet	til	

deres	 omverden,	 i	 valget	 mellem	 forventningsstrukturerende	 alternativer	 i	 deres	

kommunikation	 (La	 Cour,	 2002,	 s.	 139f).	 Med	 relation	 til	 afsnittet	 om	 Bevægelsens	

meningsgrundlag	 kan	 det	 eksempelvis	 iagttages,	 at	 deres	 protest	 kommunikation	 ikke	 kan	

defineres	 som	 en	 struktureret	 og	 fast	 ting:	 ”Aktivisme	 kan	 være	 mange	 ting,	 det	 kan	 være	

debataftener	mellem	forskellige	politiske	partier,	det	kan	være	loppemarkeder,	hvor	man	sælger	

brugte	ting	for	at	tjene	penge	til	lokalafdelingen.	Det	kan	også	være	filmaftener,	hvor	der	også	

kan	 være	 ikke-medlemmer	 til	 stede”	 (Guide	 for	 bestyrelsesmedlemmer,	 2016,	 s.	 4).	 Noget	

andet	der	også	kan	være	med	til	at	præge	forventningerne	til	Bevægelsens	kommunikation,	er	

de	programmer	som,	de	har	underlagt	sig.		
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4.4.4	Programmer	

De	programmer	der	er	med	til	at	konditionere	forventninger	til	Bevægelsens	kommunikation	

er	 begrænsede.	 Der	 kan	 dog	 iagttages	 et	 stigende	 behov	 for	 organisering	 i	 Bevægelsen.	

Medlemstallet	 er	 stigende,	 og	 sætter	derfor	 et	potentielt	pres	på	Bevægelsens	organisation,	

afhængig	 af	 medlemmernes	 deltagelse	 (Altinget,	 2016).	 Derfor	 kan	 det	 iagttages,	 at	

Bevægelsen	 indsnævrer	 deres	 kommunikations	 kontingens,	 ved	 at	 strukturere	 sig	 efter	

programmer	som	lokalbestyrelser,	hovedbestyrelser,	etc.	Noget	som	kan	iagttages	både	som	

en	 nødvendighed,	 men	 samtidig	 også	 som	 en	 begrænsning	 af	 Bevægelsens	 kontingens.		

Programmerne	 skal	 være	 med	 til	 at	 sætte	 forventninger	 gennem	 eksempelvis	 lokale	

vedtægter,	bestyrelsesmøder,	etc.		

	

”Der	er	kommet	struktur!	Altså	vi	har	ansætte	der	sidder	nedenunder	og	rent	faktisk	får	penge	

for	det	de	laver.	Det	at	vi	fik	en	økonomi,	afgjorde	alt”	(Bilag	8,	s.	79)	

	

”Ja	men	det	gør	det	(…)	Nej	det	værste	der	er	sket,	det	er	det!	(…)	Det	har	deaktiveret	en	masse	

frivillige”	(Bilag	7,	s.	73)	

	

Kravet	om	en	øget	struktur	kommer	altså	til	at	ryste	ved	opfattelserne	i	Bevægelsen.	Her	er	

der	 en	 del	 der	 føler,	 at	 Bevægelsen	 trækker	 mod	 problemet	 i	 omverden	 i	 deres	

kommunikation,	da	de	opretter	et	sekretariat,	der	skal	stå	 for	Bevægelsens	kommunikation,	

vedtægter	der	lægger	bånd	på	medlemmerne	og	en	generel	struktur,	der	fordrer	en	samling	

inden	 for	 en	 etableret	 forventning	om,	hvordan	 en	bevægelsesorganisation	 skal	 tage	 sig	ud	

(Bilag	7,	s.	74).			

	

Et	andet	program	som	Bevægelsen	er	mere	entusiastisk	omkring,	er	de	politiske	laboratorier	

(PoLa).	 Et	 godt	 program	 under	 civilsamfundets	 funktionssystem	 er	 kendetegnet	 ved	 at	 det	

bringer	 mere	 værdi	 til	 systemet,	 gennem	 en	 styrkelse	 af	 kommunikationen	 omkring	 disse	

værdier	 (Reichel,	2012,	 s.	64).	Dette	hænger	meget	godt	 sammen	med	 ideen	om	PoLa’erne.	

Her	diskuteres	politiske	emner,	med	værdierne	i	Alternativet	for	øje.	Gennem	PoLa’erne	kan	

Bevægelsen	sætte	forventninger	til	deres	fremtidige	kommunikation.	PoLa’erne	kan	iagttages	

som	en	form	for	slow	politic,	der	går	efter	hoveddevisen	at	’flere	ved	mere’	og	at	Bevægelsens	

aktivister	 ”siger	vi	 skal	 jo	 først	mene	noget,	når	vi	kan	mene	noget”	 (Bilag	 5,	 s.	 50).	 Gennem	
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PoLa’erne	 sættes	 forventningerne	 til,	 hvordan	 der	 skal	 kommunikeres	 om	 det	 alternative	

fremadrettet,	og	samtidig	øges	egenkompleksiteten	 i	 systemet,	da	der	opbygges	mere	viden	

på	 forskellige	 politiske	 områder.	 Dette	 sker,	 da	 udviklede	 holdninger	 i	 systemets	

kommunikation	 gør	 det	 muligt	 for	 systemet,	 at	 kommunikere	 om	 flere	 genstande	 af	

samfundet	 end	 før	 de	 forskellige	 PoLa’erne.	 Det	 kan	 altså	 iagttages	 som	 en	 form	 for	

empowernment	 af	 folket,	 der	 underbygger	modstanden	mod	 problemet	 gennem	 de	mange	

forskellige	medlemmer	der	er	 tilknyttet	Bevægelsen.	En	 form	for	subsidiær	empowernment	

(Reichel,	2012,	s.	65).	

	

PoLa’erne	 har	 dog	 en	 indbygget	 udfordring,	 da	 man	 ikke	 nødvendigvis	 behøver	 at	 være	

betalende	medlem,	 eller	 stemme	 på	 Alternativet,	 for	 at	 kunne	 deltage	 i	 udviklingen	 af	 den	

aktivistiske	holdning	til	den	alternative	politik.	Der	er	med	andre	ord	behov	for	en	definition	

af,	hvem	der	i	systemet	har	beslutningskompetencer	til	at	bestemme	kommunikationen.	Det	

vil	nedenstående	afsnit	beskrive,	samtidig	med	at	 	problematikken	omkring	medlemsskabet	

og	rollerne	i	kommunikationen	omkring	det	alternative	belyses.		

4.4.5	Medlemskab	og	roller	

Medlemskabet	i	Bevægelsen	er	en	flydende	størrelse.	På	en	gang	er	der	medlemskriterier	for,	

hvornår	man	kan	iagttages	som	et	egentligt	medlem	–	eksempelvis	i	vedtægterne	(Vedtægter,	

2015,	 s.	 1).	 Samtidig	er	der	dog	 ingen	grænser	 for,	hvem	der	kan	bidrage	 til	 udviklingen	af	

Bevægelsens	kommunikation	gennem	PoLa’erne	(Bilag	9,	s.	93)	

	

”Men	så	er	det	jo	dem	der	kommer	til	PoLaet	(Politisk	laboratorium,	red.)	der	et	godt	stykke	hen	

af	vejen,	er	med	til	at	definere	det.	Og	så	er	det	ofte	tovholder	gruppen	der	laver	et	sammenskriv	

og	smider	det	ud	og	så	kan	det	diskuteres	igen”	(Bilag	6,	s.	59)	

	

Der	 er	dog	 ikke	helt	 frie	 rammer	 for	de	 ’medlemmer’,	 der	deltager	uden	at	 være	betalende	

medlemmer.	Her	skal	man	nemlig	kunne	acceptere	Bevægelsens	værdier,	før	man	kan	kalde	

sig	 medlem	 (Reichel,	 2012,	 s.	 66).	 Det	 kan	 dog	 også	 iagttages	 af	 citatet,	 at	 Bevægelses	

kommunikationen,	 der	 bliver	 struktureret	 omkring	 PoLa’erne,	 sikres	 værdimæssigt	 af	

betalende	 og	 aktivistiske	 medlemmer	 af	 Alternativet.	 Herved	 kan	 det	 at	 være	 betalende	
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medlem,	 og	 en	 del	 af	 det	 aktivistiske,	 også	 iagttages	 som	 præmis,	 for	 at	 man	 kan	 være	

medbestemmende	om	Bevægelsens	beslutningskommunikation.		

	

Der	 findes	 heller	 ikke	 noget	 hierarki,	 der	 binder	 sig	 til	 rollerne	 i	 Bevægelsen.	 Der	 er	

eksempelvis	 ikke	 nogen	 medlemmerne	 skal	 spørge	 om	 lov,	 før	 de	 fører	 en	 idé	 ud	 i	 livet.	

Selvfølgelig	 er	 der	 et	 krav	 om	 økonomisk	 støtte	 der	 skal	 tages	 stilling	 til	 afhængigt	 af	

projektet.	Men	der	kan	 ikke	 iagttages	nogen	overdommer,	der	bestemmer	hvilke	 tiltag,	som	

må	udføres,	og	hvilke	der	ikke	må.		

	

”Altså	 noget	 af	 det	 interessante	 ved	 at	 komme	 ind	 i	 Alternativet,	 det	 har	 været	 rigtig	meget	

sådan:	 Her	 der	 må	 man	 godt.	 (…)	 Det	 vil	 sige	 jeg	 er	 i	 gang	 med	 at	 lave	 alternativ	 radio,	

sommerlejr,	unge	netværk.	Og	der	er	ligesom	ikke	nogen	jeg	skal	gå	hen	og	spørge	om	lov.	Det	er	

helt	fair	at	jeg	lige	går	hen	og	siger	”hej	venner,	jeg	laver	det	her,	bare	lige	sådan	så	i	ved	det”.	

(…)	Så	hvis	jeg	løber,	eller	vi	er	en	gruppe	der	løber	så	er	det	selvfølgelig	dem	der	løber	hurtigst	

eller	dem	der	løber	forrest	der	bestemmer	mest”	(Bilag	6,	s.	54)	

	

”Alternativet	er	hvis	du	selv	mener,	eller	selv	synes	jeg	står	sikkert	på	værdigrundlaget,	det	her	er	

godt	at	gøre”	(Bilag	7,	s.	67)	

	

Der	 kan	 altså	 iagttages	 en	 flydende	 rollestrukturering,	 hvor	 der	 er	 en	 hovedbestyrelse,	 og	

nogle	 lokalbestyrelser,	 som	 ikke	 sætter	 specificerede	mål	 for,	 hvem	 der	må	 udrette	 hvad	 i	

organisationen.	 Dog	 findes	 der	 stadig	 særligt	 vejledende	 roller	 til	 Bevægelsens	

organisationsarbejde	 (Guide	 for	 bestyrelsesmedlemmer,	 2016,	 s.	 5ff),	 samt	 til	

hovedbestyrelsens	arbejde,	der	er	med	til	at	strukturere	kommunikationen	fra	Bevægelsen.			

4.4.6	Sammenfatning	

Bevægelsen	bliver	 i	afhandlingen	iagttaget	og	analyseret	som	et	organisationssystem,	der	er	

oprettet	 for	 at	 håndtere	 kompleksiteten	 i	 kommunikationen	 omkring	 den	 frivillige	 og	

civilsamfundsmæssige	del	af	det	alternative.	Bevægelsen	er	oprettet	med	en	stærk	tilknytning	

til	funktionssystemet	for	civilsamfundet,	og	deres	kommunikation	kan	iagttages	som	tagende	

udgangspunkt	 i	 en	protest	mod	det	nuværende	samfunds	problemer.	Bevægelsen	har	 fokus	

på,	 hvordan	 civilsamfundet	 kan	mobiliseres	 for	 at	 sikre	 en	 fortsat	 udvikling	 af	 Alternativet	
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som	organisation.		Dette	afspejler	sig	også	i	deres	kommunikation,	hvor	der	kan	iagttages	en	

række	værdier,	der	 ligger	 til	 grund	 for	deres	 iagttagelser.	Det	 er	med	udgangspunkt	 i	 disse	

værdier,	at	Bevægelsen	 tilskriver	mening	 til	det	alternative.	 	For	at	 sikre	så	bred	 tilslutning	

som	 muligt,	 definerer	 Bevægelsen	 ikke	 det	 alternative,	 men	 i	 stedet	 afgrænser	 de	 sig	 fra	

problemet,	og	dermed	hvad	der	kan	siges	 ikke	at	være	alternativt.	Hermed	 forholder	de	sig	

udefinerbare	 og	 sikrer,	 at	 deres	 kommunikations	 kontingens	 er	 åben.	 Bevægelsen	 er	 kun	

delvist	 organiseret	 gennem	 programmer,	 da	 for	 mange	 programmer,	 vil	 resultere	 i	 en	

indsnævret	og	begrænset	kontingens	og	i	deres	øjne	som	en	etableret	opfattelse	af	dem.	Det	

samme	gælder	rollerne	og	medlemsskabet	i	Bevægelsen.	Her	er	det	udelukkende	værdierne	i	

protesten,	der	er	definerende	for,	hvornår	man	kan	iagttages	som	medlem.	For	at	sikre	mest	

mulig	viden,	er	deres	program	om	PoLa’erne	ikke	reguleret.	Dog	er	det	stadig	aktive	betalende	

medlemmer,	 der	 træffer	 beslutningerne	 og	 er	 med	 til	 at	 sikre	 den	 alternative	 tråd	 i	

kommunikationen.	

4.5	Nye	problemer	grundet	i	uddifferentieringen	

Uddifferentieringen	 af	 parti	 og	 bevægelse	 i	 Alternativets	 organisation	 kan	 ud	 fra	 de	

ovenstående	to	afsnit	iagttages	som	værende	en	løsning	på	problemet	omkring	Alternativets	

kompleksitetsproblem	og	kommunikation,	 i	den	nye	situation	som	de	står	 i	efter	valget.	Det	

alternative	kommer	til	at	indeholde	en	”dobbelt	konditionering”,	hvor	både	Bevægelsen	i	form	

af	 protesten	 og	 Partiet	 i	 form	 af	 det	 politiske,	 opstiller	 betingelser	 for,	 hvornår	 noget	 kan	

kaldes	alternativt.	Ved	at	knytte	an	til	både	Bevægelsen	og	Partiet	forsøger	Alternativet,	at	få	

sine	 beslutninger	 til	 at	 fremstå	 som	 mere	 relevante,	 så	 der	 knyttes	 an	 til	 deres	

kommunikation	i	systemets	omverden.	Alternativet	kommer	(jf.	figur	8)	således	til	at	fremstå	

som	en	polyfonisk	hybrid,	 der	 i	 deres	 kommunikation	bliver	 nødt	 til	 at	 oscillere	mellem	 to	

modsatrettede	 logikker.	 På	 den	 ene	 side	 er	 Partiets	 logik	 definerende	 for	 det	 alternative	

begreb,	da	hver	beslutning	de	træffer	inde	på	Christiansborg	danner	præcedens	for,	hvordan	

det	 alternative	 kan	 forstås,	 da	 de	 er	 nødt	 til	 at	 differentiere	 deres	 kommunikation	 fra	 det	

etablerede.	På	den	anden	 side	er	Bevægelsens	 logik	med	 til	 at	holde	det	 alternative	begreb	

udefinerbart	–	og	dermed	kontingensen	åben	-	da	de	i	stedet	vælger	at	definere,	hvad	der	ikke	

kan	siges	at	være	alternativt,	og	derfor	 ikke	definerer	det	alternative.	Det	der	er	alternativt,	

defineres	 altså	 ud	 fra	 hvad	 der	 ikke	 er	 alternativt.	 Derfor	markerer	 Bevægelsen	 stadig	 det	
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alternative,	men	er	ikke	i	samme	grad	presset	til	at	definere,	hvad	der	er	alternativt,	ligesom	

Partiet,	for	at	distancere	sig	fra	det	etablerede.	

		

	
Figur	8		-	Alternativet	som	polyfonisk	hybrid	

	

En	 oscillering	 mellem	 to	 modsatrettede	 logikker	 kan	 være	 fatal.	 Hvad	 der	 er	 alternativt	 i	

Partiet	er	ikke	nødvendigvis	alternativt	i	Bevægelsen.	Dermed	kan	Alternativet	komme	til	at	

kommunikere	hyklerisk,	hvis	den	foretrækker	en	eller	veksler	for	meget	mellem	logikkerne.	

Alternativet	 er	 som	organisation	nødt	 til	 at	 kommunikere	med	en	 stemme,	 og	derfor	 synes	

svaret	 at	 være	 at	 forene	 de	 to	 måder	 at	 tilskrive	 mening	 til	 det	 alternative	 på.	 Enhver	

markering	af	hvad	der	er	alternativt,	skal	altså	både	være	en	markering	af	protestens	værdier	

og	det	politisk	styrende,	for	at	sikre	enhed	i	organisationen.	For	at	Alternativet	fremadrettet	

kan	 kommunikere	 klart	 alternativt,	 er	 de	nødt	 til	 at	 sammenholde	Bevægelsens	 og	Partiets	

måde	 at	 tilskrive	 mening	 til,	 hvad	 der	 er	 alternativt.	 	 Det	 er	 derfor	 en	 kompleks	

problemstilling,	 som	 Alternativet	 står	 overfor,	 efter	 de	 har	 uddifferentieret	 sig.	 Problemet	

kommer	 til	at	opstå	 i	de	 tilfælde,	hvor	Bevægelsen	 ikke	kan	acceptere	de	beslutninger,	 som	

Partiet	træffer	i	Folketinget,	eller	omvendt	at	Partiet	ikke	kan	benytte	sig	af	de	beslutninger,	

der	bliver	truffet	i	Bevægelsen.		Dels	fordi	Partiets	kommunikation	har	større	relevans,	i	den	

omverden	 de	 befinder	 sig	 i,	 men	 også	 fordi	 at	 Partiets	 kommunikation	 skaber	

anknytningsmuligheder,	 og	 danner	 præcedens	 for	 det	 alternative,	 uden	 Bevægelsen	 har	

nogen	 som	 helst	 indflydelse.	 Samtidig	 kan	 det	 også	 iagttages,	 at	 Bevægelsen	 kan	 føle	 sig	

forbigået	i	udviklingen	af	organisationens	politiske	retning.		

	

”Ja	og	ting	de	er	nødt	til	at	beslutte,	fordi	vi	ikke	har	udviklet	politik	på	det.	Så	kan	man	jo	godt	

føle	sig	som	bagland:	Hov	hvad	skete	der	lige	der”	(Bilag	9,	s.	94)	
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”At	nogen	kan	føle	at	vi	løber	lidt	hurtigere	end	vi	bør	løbe.	F.eks.	i	forhold	til	politik	udvikling.	At	

de	står	inde	på	Christiansborg,	og	bliver	presset	til	at	nu	skal	vi	altså	have	et	svar	og	journalister	

der	siger	at	vi	skal	altså	have	et	svar	(…)	Så	det	kan	gøre	at	nogen	af	de	her	politiske	processer,	

kan	blive	lidt	forhastede”	(Bilag	6,	s.	58)	

	

Det	 skaber	 derfor	 spændinger	 mellem	 Bevægelsen	 og	 Partiet,	 når	 nu	 Alternativets	

udgangspunkt	 ligger	 i	 det	 inddragende	 demokrati,	 og	 har	 fokus	 på	 en	 stærk	

græsrodsorganisation	 i	 civilsamfundet	 (Politiken,	 2015).	 Der	 kan	 altså	 iagttages	 en	 delvist	

forfejlet	afparadoksering	af	Alternativets	paradoks.	Gennem	Partiets	kommunikation	dannes	

der	 præcedens,	 og	 Alternativet	 trækkes	 dermed	 tættere	 på	 den	 etablerede	 opfattelse,	 da	

Partiet	 i	 deres	 kommunikation	 kobler	 sig	 til	 etablerede	 dyder.	 Herigennem	 bliver	 der	 sat	

normer	 for	 kommunikationen	 i	 Alternativet	 og	 i	 Bevægelsen,	 hvor	 meningsdannelsen	

afhænger	af	muligheden	 for	at	bryde	med	de	 tidligere	etablerede	opfattelser	 i	den	politiske	

kultur.		

	

Dette	 kan	 iagttages	 som	 en	 række	 uintenderede	 effekter	 grundet	 Alternativets	 interne	

uddifferentieringer,	 der	 skaber	 uro	 i	 organisationen.	 Det	 er	 umiddelbart	 et	 område,	 som	

Alternativet	er	opmærksomme	på	(Bilag	4,	s.	35)(Bilag	2,	s.	12),	men	som	endnu	ikke	er	blevet	

håndteret.	Udfordringen	bliver	at	skabe	en	sameksistens	mellem	Partiet	og	Bevægelsen	for	at	

sikre,	at	den	etablerede	kommunikation	ikke	influerer	det	alternative	politiske	projekt,	samt	

at	 Bevægelsen	 ikke	 føler	 sig	 forbigået,	 i	 håbet	 om	 inddragelse.	 	 Uddifferentieringernes	

opfattelse	af	hvad	der	kan	iagttages	som	alternativt	stemmer	ikke	overens,	og	kommer	derfor	

til	endnu	en	gang	at	udfordre	Alternativets	kommunikation.	Denne	udfordring	manifesterer	

sig	 særligt	 i	 3	 forskelle	 mellem	 Partiet	 og	 Bevægelsen,	 der	 ud	 over	 definitionen	 af	 det	

alternative,	ikke	samspiller	på	følgende	områder.	

4.5.1	Tillid	

Den	 vigtigste	 faktor	 for	 et	 sameksisterende	 samarbejde	 er,	 at	 der	 er	 tillid	 til	 de	

repræsentanter,	 som	Alternativets	 vælgere	 og	medlemmer	 har	 stemt	 ind.	 Tilliden	 kan	 også	

iagttages	som	indbygget	i	hele	det	alternative	politiske	projekt.	Opgøret	med	politikerleden	og	

tanken	 om	 et	 politisk	 projekt	 der	 sætter	 vælgerne	 forrest	 i	 det	 inddragende	 demokrati,	
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fordrer	 en	 vis	 form	 for	 tillid	 begge	 veje	 i	 samspillet	mellem	Parti	 og	 Bevægelse.	 Det	 første	

problem	er	ikke	som	sådan	udfoldet	i	organisationen	endnu,	men	kan	iagttages	som	liggende	

latent	i	Bevægelsens	kommunikation.		

	

”Og	om	10	år	så	har	vi	måske	nogle	politikere	der	er	ligeså	slemme	som	andre	politikere,	altså	

fra	min	side.	Og	så	kan	det	godt	være	at	den	der	tillid	forsvinder.	Men	det	er	bygget	rigtig	meget	

op	på	tillid	og	at	dem	ovre	på	borgen	hører	hvad	der	bliver	sagt	derude,	og	at	de	kommer	ud,	

hvilket	de	gør	rigtig	meget	nu.	Det	mest	interessante	er	om	det	fortsætter”	(Bilag	8,	s.	90)	

	

”Vi	kan	ikke	med	et	slag	genoprette	tilliden	hele	vejen	rundt.	Det	vi	kan	gøre	er	at	vi	kan	vise	de	

mennesker	der	har	givet	os	den	tillid	at	vi	er	værdige	til	den	tillid.	Og	håbe	at	det	spreder	sig	at	vi	

viser	os	den	tillid	værdige”	(Bilag	4,	s.	36)	

	

De	 to	 citater	 indrammer	 tillidsproblematikken,	 som	 er	 opstået.	 Efter	 valget	 blev	

medlemmerne	 af	 Partiets	 organisationssystem	 til	 politikere,	 og	 dermed	 en	 del	 af	 det	

etablerede.	 Tilliden	 skal	 altså	 tjenes	 ind	 på	 en	 helt	 anden	måde,	 end	 hvad	 de	 tidligere	 har	

været	vant	 til	 i	organisationen	(Bilag	3,	s.	26).	Det	runger	samtidig	 lidt	hult,	at	der	 ikke	har	

været	kendskab	til,	at	der	automatisk	vil	opstå	modstand	mod	det	politiske	niveau,	i	en	social	

bevægelse	 (Bilag	 2,	 s.	 19).	 Som	det	 blev	 påpeget	 i	 den	 teoretiske	 præmis,	 har	 store	 dele	 af	

Alternativets	kommunikation	fra	start	af	 fokuseret	på	at	 forandre	det	eksisterende	politiske	

niveau.	Derfor	må	der	også	kunne	have	 været	 iagttaget	 en	 vis	mistro	over	 for	det	politiske	

niveau.	Men	der	kan	iagttages	en	latent	udfordring	i	at	sikre	tilliden	hos	de	vælgere,	og	ikke	

mindst	medlemmer,	der	har	givet	Partiet	deres	stemme.		

4.5.2	Tid	&	tempo	

Tillidsudfordringen	 beror	 til	 dels	 på	 den	 udfordring	 der	 ligger	 i	 at	 samspille	 Partiet	 og	

Bevægelsens	 tempo	 internt	 i	Alternativet.	Som	uddifferentieringsanalysen	påviste,	har	 tiden	

efter	 valget	 budt	 på	 to	 forskellige	 systemer,	 med	 forskellige	 overvejelser	 om,	 hvordan	

Alternativets	politiske	platform	skal	tage	sig	ud.	Hvor	alt	kompleksiteten	før	var	samlet	under	

Alternativets	 organisation,	 har	 kompleksiteten	 hos	 hver	 af	 subsystemerne	 nu	 forskellige	

tempi.	 Partiet	 har	 behov	 for	 at	 arbejde	 hurtigt	 og	 træffe	 beslutninger	 under	 pres,	 hvor	
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Bevægelsen	er	langt	mere	filosofisk	og	velovervejet	i	deres	beslutninger	omkring,	hvad	der	er	

alternativt	(Bilag	3,	s.	29).	

	

”Altså	der	er	nogen	for	hvem	det	virker	voldsomt	angstprovokerende	at	vi	er	nødt	til	at	agere	i	et	

tempo	herinde,	 fordi	boldende	kommer	fra	alle	retninger.	Og	når	vi	opdager	at	hov	der	var	en	

bold,	som	vi	bliver	nødt	til	at	smashe	på,	for	den	kommer	altså.	Og	så	er	der	nogen	der	synes	det	

er	at	vi	misbruger	vores	mandat”	(Bilag	3,	s.	30)	

	

Partiets	kommunikation	fokuserer	på,	at	tempoet	på	Christiansborg	sætter	en	for	høj	barre	til,	

at	de	også	kan	have	Bevægelsen	og	de	frivillige	med	i	samme	tempo	(Bilag	1,	s.	6)(Bilag	4,	s.	

35).	Det	kan	iagttages,	at	Partiet	her	knyttes	til	sin	relevante	omverden	i	form	af	de	etablerede	

strukturer,	 frem	 for	 Bevægelsens	 mulighed	 for	 generel	 indflydelse	 på	 de	 alternative	

beslutninger.	Dette	er	direkte	affødt	af	den	etablerede	politiske	kulturs	syn	på,	at	der	ikke	er	

tid	til	egentlig	fordybelse,	fordi	”(…)	der	er	jo	et	land	der	skal	ledes.	Der	kan	man	ikke	vente	på	

at	man	runder	 tingene	27	gange,	der	må	man	også	 tage	hurtige	beslutninger”	 (Bilag	 1,	 s.	 6).	

Lige	netop	det	giver	uro	i	Bevægelsen,	der	føler	at	de	hurtige	beslutninger	godt	”(…)	kan	gøre	

at	 nogen	 af	 de	 her	 politiske	 processer,	 kan	 blive	 forhastede”	 (Bilag	 6,	 s.	 58).	 Der	 kan	 altså	

iagttages	 et	 tydeligt	 brud	mellem	 systemerne	 om,	 hvordan	 der	 tilskrives	mening	 til	 tiden	 i	

kommunikationen	 omkring	 det	 alternative.	 Dermed	 bliver	 det	 også	 en	 organisatorisk	

udfordring	for	Alternativet.		

4.5.3	Vidensforskel		

En	sidste	udfordring	der	kommer	i	forlængelse	af	de	to	foregående	er	forskellen	på	viden	i	de	

to	systemer.	Hos	Luhmann	er	det	normalt,	at	systemer	besidder	forskellig	viden,	i	kraft	af	den	

kompleksitet,	 som	 systemet	håndterer	og	kommunikerer	om.	Men	 ligesom	med	 tempoet	 er	

vidensforskellen	 i	de	to	systemer	bestemt	af	Alternativets	kommunikation	efter	valget,	hvor	

det	etablerede	lige	pludselig	får	indflydelse	på,	hvordan	det	alternative	bliver	beskrevet.			

	

Igen	er	der	udfordringer	ved	at	have	frivillige,	der	ikke	har	samme	mulighed	for	at	sætte	sig	

ind	i	de	politiske	problemstillinger	på	fuld	tid.	Partiets	medlemmer	er	efter	valget	”(…)inde	i	

en	 læringskurve	 der	 er	 stejlere	 end	 nogensinde	 i	 vores	 liv,	 mens	 resten	 af	 organisationen	

arbejder	i	fritiden”	(Bilag	3,	s.	27).	Her	er	Bevægelsen	stadig	på	samme	stadie	som	før	valget.	
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Godt	nok	har	de	tilknyttet	en	række	medlemmer	til	at	håndtere	Bevægelsens	kommunikation	

på	fuld	tid,	men	det	vil	stadig	være	lokalforeninger	og	bestyrelserne	rundt	omkring	i	 landet,	

der	 skal	 være	 opdateret	 på	 hvilke	 politiske	 problemstillinger,	 som	 er	 relevante	 for	

Alternativets	fortsatte	kommunikation.	Dette	kombineret	med	at	Partiet	og	Bevægelsen	i	den	

første	tid	som	subsystemer	til	Alternativet,	ikke	har	været	i	sync:	”Og	det	betyder	dels,	at	den	

bevægelse	der	har	bragt	os	i	folketinget,	pludselig	opdager	at	vi	er	ikke	engang	til	at	få	fat	på	de	

første	par	måneder.	Og	dels	at	vi	begynder	at	reflektere	på	et	helt	andet	niveau”	(Bilag	3,	s.	27),	

og	at	der	 slet	 ikke	har	været	møder	nok,	 til	 at	 skulle	 strukturere	og	 samspille	Alternativets	

forventningsstrukturerende	 kommunikation	 (Bilag	 8,	 s.	 89).	 Lige	 netop	 forventningerne	

internt	i	organisationen	er	vigtige	for	at	sikre	relevans	og	troværdighed	i	sin	kommunikation.	

For	 Bevægelsen	 er	 det	 de	 personlige	 relationer	 og	 den	 interne	 kommunikation,	 der	 rykker	

noget,	og	derfor	er	det	en	udfordring,	når	systemet	ikke	på	samme	måde	får	mulighed	for	at	

reflektere	over	den	samme	mængde	viden,	som	Partiet	har(Bilag	8,	s.	86).	

4.6	Delkonklusion	

Kapitel	 4	 har	 gennem	 tre	 forskellige	 analyser	 svaret	 på	 arbejdsspørgsmålet:	Hvordan	 kan	

systemteorien	 forklare	 Alternativets	 interne	 organisering	 og	 kommunikation,	 i	 forbindelse	

med	beskrivelsen	af	det	alternative?		

Med	 systemteorien	 blev	 det	muligt	 at	 iagttage,	 hvordan	Alternativet	 kommunikerer	 om	 sig	

selv	 som	 løsningen	 på	 et	 større	 politisk	 problem	 i	 samfundet.	 Her	 blev	 det	 iagttaget,	 at	

Alternativet	opstiller	sig	selv	som	løsningen	på	dette	politiske	problem,	ved	at	kommunikere	

sig	 selv	 som	 en	 politisk	 platform.	 Dette	 kan	 iagttages	 som	 et	 forsøg	 på	 at	 sikre	 en	 bred	

tilslutning,	 da	 begrebet	 endnu	 ikke	 er	 blevet	 betegnet.	 Derfor	 opstår	 muligheden	 for	 at	

tilskrive	mening	 til	 det	 alternative.	Herefter	 blev	 det	 iagttaget,	 at	 folketingsvalget	 pålægger	

Alternativet	 en	 ny	 udfordring,	 grundet	 en	 øget	 kompleksitet	 omkring	 kommunikationen	 på	

Christiansborg	 og	 i	 omfavnelsen	 af	 Bevægelsen.	 Herudad	 opstår	 uddifferentieringerne	 af	

systemerne	 –	 Partiet	 og	 Bevægelsen.	 Partisystemet	 tilskriver	 mening	 til	 det	 alternative	

gennem	koblingen	til	det	politiske	funktionssystem.	Deres	kommunikation	bliver	kondenseret	

af	den	omverden,	som	de	indgår	i,	der	pålægger	dem	en	række	programmer,	som	indsnævrer	

kommunikationens	 kontingens.	 	 Derfor	 er	 de	 nødt	 til	 at	 definere	 det	 alternative	 i	 deres	

kommunikation,	 for	at	den	kan	opfattes	 som	relevant	 for	deres	omverden.	Bevægelsen	skal	

varetage	de	interesser,	som	Partiet	ikke	er	i	stand	til.	De	tilskriver	mening	til	det	alternative	
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gennem	 civilsamfunds	 systemet.	 Her	 bestemmes	 kommunikationen	 af	 de	 værdier,	 der	

tillægges	 protesten,	 mod	 det	 samfundsproblem	 de	 kommunikerer	 som	 omverden.	 Partiet	

danner	altså	præcedens	for	det	alternative,	mens	Bevægelsen	forsøger	at	holde	kontingensen	

åben	omkring	det.		

Dobbeltkonditioneringen	 af	 hvordan	 det	 alternative	 kan	 tilskrives	 mening,	 ender	 ud	 i	 tre	

centrale	 problemer,	 som	 organisationen	 bliver	 nødt	 til	 at	 forholde	 sig	 til,	 for	 at	 skabe	

sammenhæng	i	organisationen;	Tillid,	Tempo	og	Vidensforskel.	Alternativet	kan	iagttages	som	

en	polyfonisk	hybrid,	der	kommunikerer	i	to	modsatrettede	koder,	der	dermed	skaber	et	nyt	

problem	for	organisationen.	Det	problem	vil	Kapitel	5	se	nærmere	på.		

Kapitel	5	Alternativets	alternativer	
	
Kapitel	 5	 tager	 udgangspunkt	 i	 afhandlingens	 andet	 arbejdsspørgsmål:	 Hvordan	 forsøger	

Alternativet	at	sikre	ensretning	i	deres	paradoksale	kommunikation?	

	

Her	 vil	 analysen	 iagttage	 de	 problemer	 som	 Kapitel	 4	 endte	 med	 at	 opridse,	 og	 hvordan	

Alternativet	 som	 organisation,	 med	 deres	 kommunikation	 kan	 imødekomme	 disse	 gennem	

styringen	 af	 deres	 polyfone	 organisation.	 Problemerne	 skal	 løses	 gennem	

styringsmekanismer	i	Alternativet,	der	gør	det	muligt	at	skabe	sammenhæng	i	organisationen,	

uden	at	tabe	hverken	Partiet	eller	Bevægelsen	på	gulvet.		Afsnit	5.1	vil	starte	med	at	iagttage,	

hvordan	Alternativet	forsøger	at	styre	de	to	systemer	til	at	konvergere,	for	at	imødekomme	de	

problemer	der	blev	fremanalyseret	i	Kapitel	4.	Her	vil	det	kunne	iagttages,	at	denne	løsning	er	

umulig	i	sin	konstruktion,	og	at	Alternativet	dermed	er	nødt	til,	at	leve	med	opdelingen	af	de	

uddifferentierede	systemer.		

Dette	leder	videre	til	afsnit	5.2,	der	iagttager,	hvordan	Alternativet	kan	udnytte	den	polyfone	

ledelse	og	styre	på	de	to	systemers	koder.	Her	vil	det	blive	analyseret	hvordan	Alternativet	i	

stedet	 for	 at	 forsøge	 at	 få	 de	 to	 systemer	 til	 at	 konvergere,	 skal	 acceptere	 dekoblingen,	 og	

styre	på	de	to	systemers	koder,	for	at	opnå	en	gevinst	ved	uddifferentieringerne.	Dette	gøres	

gennem	 de	 politiske	 laboratorier	 (PoLa’er),	 der	 bliver	 et	 centralt	 element	 i,	 hvordan	

Alternativets	kommunikation	kan	defineres	fremadrettet.		
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5.1	Forsøget	på	konvergens		

Som	det	blev	iagttaget	i	forrige	kapitel,	står	Alternativet	over	for	en	ny	udfordring.	Hvis	ikke	

Alternativet	kommer	den	 til	 livs,	vil	det	 få	konsekvenser	 for	både	organisationen,	men	også	

for	 en	 af	 de	 to	 uddifferentieringer,	 der	 potentielt	 vil	 blive	 frakoblet	 organisationen.	

Alternativets	 ledelsesproblematik	 kommer	 altså	 til	 at	 bero	 på,	 at	 de	 befinder	 sig	 i	 et	

spændingsfelt,	 mellem	 to	 konkurrerende	 kommunikationsforskelle.	 Det	 vil	 sige,	 at	

Alternativet	skal	finde	en	måde	at	mindske	forskellen	mellem	Partiet	og	Bevægelsen	på,	inden	

for	 de	 3	 problemområder,	 der	 til	 dels	 er	 skyld	 i	 kløften	mellem	 systemerne;	Viden,	 Tid	og	

Tillid.	Det	kan	iagttages,	at	Alternativets	mål	er,	at	der	ikke	som	sådan	skal	være	nogen	forskel	

på	den	måde,	som	det	alternative	defineres	på,	hos	henholdsvis	Partiet	og	Bevægelsen.			

	

”Jeg	plejer	at	lidt	at	definere	det	hele	som	bevægelsen,	altså	ikke	som	en	politisk	platform,	men	

det	hele	som	en	bevægelse.	Men	jeg	tror	også	der	er	andre	der	definerer	det	som	at	bevægelsen	

står	på	den	politiske	platform”	(Bilag	6,	s.	56)	

	

”Ej,	jeg	ser	dem	slet	ikke	som	adskilte,	slet	ikke.	Jeg	ser	det	som	en	platform.	Altså	vi	har	en	fælles	

platform,	hvor	der	er	nogle	cirkler,	som	på	en	eller	anden	måde	går	ind	over	hinanden”	(Bilag	2,	

s.	17)	

	

Ud	 fra	dette	kan	der	 iagttages	 et	 behov	 for	 at	 få	de	 to	 systemers	meningstilskrivelse	 af	 det	

alternative	til	at	konvergere,	for	at	Alternativet	kan	kommunikere	klart	omkring,	hvad	der	er	

alternativt,	til	forskel	fra	det	etablerede.	Hvis	ikke	dette	sker,	kan	det	få	konsekvenser	for	den	

interne	organisering	”Hvis	ikke	bevægelsen	kommer	med,	så	er	det	kun	partiet	der	vil	eksistere	

om	 3	 års	 tid”	 (Bilag	 5,	 s.	 51).	 Problemet	 kan	 iagttages	 som	 værende	 affødt	 af	 Partiets	

kommunikation	 om	 det	 alternative,	 der	 gennem	 deres	 beslutningskommunikation	 danner	

præcedens	 for,	 hvordan	 de	 tilskriver	 mening	 til	 det	 alternative.	 Med	 den	 øgede	

mediebevågenhed	 på	 Partiets	 kommunikation,	 får	 deres	 version,	 af	 hvad	 der	 er	 alternativt,	

automatisk	 primat	 for,	 hvordan	 forventningerne	 til	 den	 fremtidige	 kommunikation	 i	

Alternativet	 skal	 være.	 Det	 kan	 iagttages,	 at	 Alternativet	 derfor	 er	 nødt	 til	 at	 styre	 på	

forventningerne	til	den	alternative	kommunikation,	hvis	de	ikke	ønsker	at	fragmentere	eller	

løsrive	sig	 fra	dele	af	deres	uddifferentierede	subsystemer.	Hvis	Alternativet	 ikke	 formår	at	

styre	på	forventningerne	til	det	alternative	i	deres	kommunikation,	ender	de	med	at	gå	fra	at	
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samle	medlemmer	omkring	en	ny	alternativ	politik,	til	i	stedet	blot	at	være	endnu	et	politisk	

alternativ	repræsenteret	på	Christiansborg.	Hvis	dette	sker,	har	Alternativet	som	organisation	

spillet	fallit,	da	en	af	hovedårsagerne	til	at	opbygge	organisationen	var	en	større	inddragelse	

af	civilsamfundet	og	borgerne	i	politikudviklingen.		

	

Måden	som	Alternativet	forsøger	at	få	de	to	systemer	til	at	konvergere	på,	er	særligt	gennem	

PoLa’erne,	der	er	en	del	af	organisationens	måde	at	styre	på	de	to	subsytemers	koder.	Her	har	

Politisk	Forum	(PoFo)	en	central	 rolle,	 i	måden	hvorpå	de	 to	systemers	koder	søges	koblet.	

PoFo	er	den	vigtigste	kommunikationskanal	mellem	Partiet	og	Bevægelsen	 (Bilag	5,	 s.	 49f),	

samt	indbegrebet	af	Alternativet,	da	det	betragtes	som	det	øverste	beslutningsorgan	(Bilag	2,	

s.	 18).	 Her	 samles	 den	 politiske	 ledelse,	 hovedbestyrelsen,	 samt	 to	 medlemmer	 fra	 hver	

storkreds,	 og	 diskuterer	 Alternativets	 politik.	 Det	 er	 ikke	 som	 sådan	 et	 politisk	

udviklingscenter,	men	mere	en	instans	der	skal	sikre	værdierne	i	politikken	(Politisk	Forum,	

2016).	 Der	 kan	 dog	 iagttages	 visse	 udfordringer	 omkring	 PoFo,	 og	måden	 det	 fungerer	 på.	

Flere	mener	det	er	en	dårligt	konstruktion	(Bilag	8,	s.	88)(Bilag	3,	s.	27),	og	der	opstår	også	tit	

uenigheder	 til	møderne	 i	 PoFo	mellem	de	 to	 systemers	holdninger	 til	 de	politiske	 områder	

(Bilag	3,	s.	30).	Det	kan	derfor	iagttages,	at	jo	mere	de	to	systemers	kommunikationer	tvinges	

til	at	konvergere,	jo	større	gnidninger	opstår	der	mellem	dem.		

	

Selv	om	PoFos	rolle	kun	er	at	 tage	stilling	til	og	sikre	at	 forslagene	 fra	Bevægelsen	er	 i	 tråd	

med	de	alternative	værdier,	og	ikke	som	sådan	stå	for	politikudviklingen(Bilag	6,	s.	59)(Bilag	

1,	s.	7),	kan	der	dog	iagttages	en	hjemmel	i	vedtægterne,	der	siger	noget	anderledes.	Paragraf	

8,	 stk.	 5	 uddyber	 at	 ”Det	 Politiske	 Forum	 har	 myndighed	 til	 at	 udvikle	 (red.)	 og	 vedtage	

ændringer	i	Alternativets	partiprogram	med	undtagelse	af	manifest	og	principprogram,	som	kun	

kan	ændres	på	årsmøder.	Ændringer	skal	ratificeres	på	først	kommende	årsmøde”	(Vedtægter,	

2015,	s.	3).	 I	 teorien	har	PoFo	altså	mulighed	for	at	 lave	ændringer	 i	den	alternative	politik,	

uden	eventuel	involvering	af	Bevægelsens	medlemmer,	undtagen	dem	der	er	repræsenteret	af	

hovedbestyrelsen	og	de	2	medlemmer	fra	hver	kreds.		

5.1.1	Magten	mod	værdierne		

Med	 Partiets	 indtræden	 i	 det	 politiske	 system	 installeres	 mediet	 	 magt	 også	 i	

kommunikationen,	og	er	derfor	med	til	at	tilskrive	mening	til	det	alternative.	Så	snart	magten	



70	

bliver	sigende	for	kommunikationen,	 følger	 frygten	for	at	miste	magten	også	med.	 I	Partiets	

tilfælde	kan	det	iagttages	gennem	frygten	for	ikke	at	blive	genvalgt	eller	slå	til	 i	Folketinget.	

Lige	 netop	 frygt	 kan	 også	 iagttages	 i	 PoFo,	 hvor	 Partiet	 føler	 sig	 presset	 af	 de	 etablerede	

strukturers	krav	om	kommunikation	i	sagen	om	migrationsproblemerne	(Bilag	3,	s.	29).	Her	

kan	 der	 i	 Partiets	 kommunikation	 iagttages	 frygt	 for	 ikke	 at	 kunne	 kommunikere	 omkring	

asylpolitikken,	 og	 dermed	 ikke	 have	 nogen	 indflydelse.	 Samtidig	 kan	manglen	 af	 politik	 på	

området	også	iagttages	som	værende	en	måde,	at	Partiet	mister	relevans	på.	Hvis	Partiet	ikke	

kommunikerer	 med	 på	 det	 politiske	 område,	 kan	 de	 heller	 ikke	 komme	 og	 klage	 over	

beslutningen	 efterfølgende.	 Det	 kan	 altså	 iagttages,	 som	 en	 måde	 Partiet	 mister	 ansigt	 på,	

overfor	 deres	 omverden.	 På	 den	 anden	 side	 kan	 reaktionen	 i	 Bevægelsen	 iagttages,	 som	 et	

udtryk	for	at	asylpolitikken	ikke	er	blevet	diskuteret	 igennem,	med	de	værdier	der	 ligger	til	

grund	 for	 at	 kunne	 acceptere	 politikken	 som	 alternativ.	 En	 af	 grundprincipperne	 i	

funktionssystemet	 for	 civilsamfundet	 er	 at	 få	 stabiliseret	 forventningerne	 i	 kommunikation	

gennem	de	værdier,	der	er	blevet	 tillagt	denne	(Reichel,	2012,	s.	66).	Modstanden	kan	altså	

iagttages	som	en	klar	protest	mod	det	problem,	som	Bevægelsen	er	blevet	oprettet	 i	 forskel	

til,	eksempelvis	politikerleden	og	mistilliden	til	folketingspolitikerne.		

	

Der	 kan	derfor	 iagttages	 et	 nyt	problem	 i	 forsøget	på	 at	 konvergere	de	 to	 systemer.	De	 tre	

centrale	 forskelle,	 som	 er	 i	 kommunikationen	 omkring	 det	 alternative	 forhindrer	 at	

Alternativet	 som	 polyfonisk	 hybrid,	 kan	 få	 de	 to	 systemer	 til	 at	 forlige	 sig	 på	 den	 samme	

definition	 af	 hvad	 der	 er	 alternativt.	 Hvis	 Alternativet	 trækker	 på	 Partiets	 definition	 af	 det	

alternative,	 kan	 det	 iagttages	 at	 der	 vil	 være	 modstridende	 holdninger	 på,	 hvordan	 den	

politiske	udvikling	eksempelvis	skal	foregå.	Dette	bunder	i	vidensniveauet,	samt	det	tidspres,	

som	 Partiet	 er	 sat	 under.	 Partiets	 definition	 af	 det	 alternative	 vil	 altså	 ikke	 kunne	 skabe	

relevans	 i	 Bevægelsens	 system,	 der	 hovedsageligt	 	 håndteres	 af	 frivillige	medlemmer,	 som	

sætter	 tid	 af	 til	 deres	 engagement	 i	 fritiden.	 Hvis	 den	 derimod	 grundes	 i	 Bevægelsens	

definition	 af	 det	 alternative,	 er	 der	 risiko	 for	 at	 det	 kommer	 til	 at	 skade	 Partiets	 arbejde	 i	

Folketinget.	 Dette	 sker,	 da	 processerne	 kommer	 til	 at	 blive	 lange,	 mht.	 det	 politiske	

udviklingsrum,	 samt	 at	 politikken	 bliver	 for	 usammenhængende	 til	 at	 kunne	 blive	

implementeret	 som	 realpolitik,	 når	 Bevægelsens	 meninger	 skal	 forenes	 til	 noget	 konkret.	

Dette	kan	også	iagttages	i	flere	tiltag	efter	uddifferentieringen	af	Partiet.	Eksempelvis	har	der	i	

Alternativets	levetid	været	både	interne	og	eksterne	uroligheder	og	komplikationer,	grundet	
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Partiets	 eksistens.	 Den	 alternative	 madklub	 frasagde	 sig	 sin	 tilknytning	 til	 Partiet,	 da	 de	

ønskede	 at	 være	 apolitiske	 og	mangfoldige,	 samt	 have	 fokus	 på	 de	 værdier,	 som	 den	 blev	

grundlagt	 under	 (Bilag	 10,	 s.	 102).	 Men	 også	 andre	 politiske	 organisationer	 som	

’Venligboerne’	og	’Sager	Der	Samler’	har	bevidst	valgt	ikke	at	knytte	bånd	til	Alternativet,	selv	

om	deres	værdigrundlag	overlapper	hinanden	(Bilag	5,	s.	47f).	Den	politiske	indblanding	i	det	

Alternative	projekt	kan	altså	iagttages,	som	noget	der	splitter	organisationen.	På	den	ene	side	

kan	Bevægelsen	ikke	koble	sig	i	samarbejder,	til	nogen	af	de	projekter	som	de	gerne	vil	støtte	

op	 om.	 Men	 på	 den	 anden	 side	 sikrer	 Partiet	 relevans	 omkring	 det	 alternative	 politiske	

projekt,	samt	muligheden	for	at	sætte	et	alternativt	aftryk	på	den	politiske	dagsorden.	

	

Derfor	bliver	Alternativet	nødt	til	at	forblive	i	deres	nuværende	stadie	med	opdeling	mellem	

de	to	subsystemer,	da	det	kan	iagttages,	at	så	snart	de	to	systemer	forsøges	at	blive	presset	til	

en	 fælles	 forståelse,	 ender	 det	med	 at	 organisationen	 er	 nødt	 til	 at	 give	 primat	 til	 den	 ene	

forskelsiagttagelse	 af	 det	 alternative.	 	 Det	 sidste	 problem	 der	 er	 tilbage	 at	 styre	 på	 for	

Alternativet,	 er	 tilliden	mellem	 Bevægelsen	 og	 Partiet,	 der	 kommer	 til	 at	 manifestere	 sig	 i	

PoLa’erne	og	inddragelsen	af	medlemmerne	i	udviklingen	af	den	politiske	dagsorden.	Hvis	der	

sker	 for	 store	 brud	på	 tilliden	mellem	Partiet	 og	Bevægelsen,	 vil	 Alternativets	 organisation	

fragmentere	på	den	ene	eller	den	anden	måde	(Bilag	8,	s.	90).	Her	kommer	forskellen	mellem	

Partiets	snævre	kontingens	og	Bevægelsens	åbne	kontingens	til	at	spille	en	central	rolle.		

5.2	Den	nødvendige	dekobling	 	

Som	 ovenstående	 afsnit	 påviste,	 er	 det	 ikke	 umiddelbart	muligt	 at	 få	 de	 to	 systemer	 til	 at	

konvergere,	 da	Alternativet	 i	 oscilleringen	mellem	koderne	aldrig	 vil	 kunne	kommunikere	 i	

begge	koder	på	samme	tid	 i	deres	beslutninger.	Deres	beslutninger	i	det	alternative	vil	altid	

kunne	iagttages	som	værende	styret	af	en	af	de	to	systemers	forskelslogikker.	I	stedet	kan	en	

forskydning	af	deres	problem	være	at	opretholde	dekoblingen	af	de	to	systemer,	for	dermed	

at	sikre	at	organisationen	ikke	fragmenterer.	Denne	dekobling	fordrer	dog	en	øget	ledelse	fra	

organisationens	 side,	 hvor	 det	 alternative	 skal	 balanceres	 på	 forskellen	 mellem	 det	

definerbare	 (Partiet)	 og	 det	 udefinerbare	 (Bevægelsen),	 for	 at	 tilfredsstille	 begge	

subsystemerne.	 Derfor	 bliver	 det	 Alternativets	 opgave	 at	 lede	 på	 forskellen	 mellem	 de	 to	

systemer	 og	 sikre	 en	 form	 for	 enhed	 i	 organisationen,	 selv	 om	 systemerne	 reelt	

kommunikerer	i	modsatrettede	koder.		



72	

Ved	 at	 Alternativet	 forsøger	 at	 lede	 på	 Bevægelsens	 kode	 og	 deres	 åbne	 kontingens	 i	

beslutningskommunikationen	omkring	det	alternative,	kan	deres	organisation	iagttages	at	gå	

fra	 at	 være	 en	 rigid	 organisation,	 der	 søger	 stabilitet,	 til	 i	 stedet	 at	 være	 en	 fleksibel	

organisation,	der	forsøger	at	 lede	på	fremtiden.	På	den	måde	kan	organisationen	reagere	på	

omverdens	 kommunikation	 på	 et	 bredere	 beslutningsgrundlag,	 da	 de	 ikke	 låser	 sig	 fast	 på	

beslutninger,	 der	 er	 struktureret	 af	 det	 politiske	 systems	 programmer,	 men	 derimod	 på	

baggrund	af	Bevægelsens	alsidige	program,	PoLa’erne.	Derved	sikrer	de	sig	stigende	relevans	

af	 Bevægelsens	 åbne	 kontingente	 kommunikation.	 Samtidig	 får	 Partiets	 kommunikation	

mulighed	 for	 at	 knytte	 an	 til	 alternative	 forslag,	 der	 fordrer	 et	 opgør	 med	 den	 etablerede	

forståelse	af	politikken	på	Christiansborg.	I	stedet	for	at	magt-aspektet	bliver	synligt	gennem	

tempoet	 og	 vidensforskellen,	 skal	 Alternativet,	 og	 især	 Partiet,	 forsøge	 at	 udnytte	 den	

kapacitet	 de	 har	 til	 politikudvikling	 bedre.	 Forskydningen	 af	 udfordringen	 skal	 altså	 ske	

gennem	organisationens	unikke	opbygning	med	PoLa’erne.	For	at	illustrere	forskydningen	er	

Michel	 Callons	 teori	 om	 hybride	 foraer	 blevet	 benyttet,	 da	 den	 teoretisk	 kan	 vise	 hvordan	

forskydningen	 af	 kontingensen	 foregår,	 og	 hvordan	 Alternativet	 på	 den	 måde	 skaber	 øget	

relevans	mellem	systemernes	kommunikation.	Hybride	 foraer	 er	 åbne	arenaer,	hvor	 skellet	

mellem	 lægmænd	og	specialister	nedbrydes.	Alle	diskuterer	dermed	det	valgte	emne	ud	 fra	

samme	vilkår.	I	tilfældet	med	PoLa’er	er	dette	vilkår,	hvordan	man	alternativt	kan	forholde	sig	

til	 forskellige	 politiske	 områder.	 De	 hybride	 foraer	 opstiller	 betingelser	 for	 et	 samarbejde	

mellem	 alt	 fra	 hands-on	 erfaringer,	 til	 research	 og	 eksperterfaringer	 (Callon,	 Meadel,	 &	

Rabeharisoa,	 2002,	 s.	 195ff).	 Det	 kan	 iagttages,	 at	 PoLa’erne	 hos	 Alternativet	 tjener	 det	

samme	formål	(Politiske	Laboratorier,	2016).		

	

	
Figur	9	–	Hybride	fora	
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Kontingensen	 i	 Partiets	 beslutning	 skyder	 her	 sin	 kontingens	 til	 PoFos	 beslutning	 om	 den	

alternative	 politik.	 Her	 har	 Bevægelsen	 mulighed	 for	 at	 byde	 ind	 med	 deres	 beslutninger	

grundet	deres	åbne	kontingens.	Denne	åbne	kontingens	er	dog	primært	affødt	af	PoLa’erne,	

der	i	dette	tilfælde	er	repræsenteret	som	et	hybridt	forum.	I	de	hybride	fora	har	alle	ret	til	at	

deltage,	også	selv	om	de	ikke	er	medlem	af	Alternativet.	De	hybride	fora	skal	være	med	til	at	

sikre	 en	 kvalificering	 af	 beslutningsgrundlaget,	 så	 Partiets	 kommunikation	 kan	 skabe	

alternativ	relevans	omkring	deres	beslutninger.	Lige	nu	er	disse	beslutninger	placeret	i	Parti	

systemet,	som	via	Folketinget	har	mulighed	for	at	nå	ud	til	flere,	end	eksempelvis	Bevægelsen	

har.	Dog	har	Partiet	 ikke	på	 samme	måde	mulighed	 for	 at	 oprette	 et	PoLa	 i	 deres	 system	 -	

særligt	 grundet	 tempoforskellen	 mellem	 systemerne.	 Her	 kan	 det	 iagttages	 at	 Partiet	 får	

mulighed	 for	 at	 kvalificere	 deres	 beslutning	 med	 hjælp	 fra	 en	 åbning	 af	 deres	 i	 forvejen	

snævre	kontingens	gennem	PoLa’erne,	der	producerer	værdimæssig	kommunikation	om	den	

alternative	 politik.	 	 PoLa’erne	 iagttager	 altså	 et	 politisk	 område	 eller	 en	 sag,	 eksempelvis	

dagpenge,	 og	kvalificerer	Bevægelsens	holdninger	 til	 emnet,	 gennem	en	markering	 af,	 hvad	

civilsamfundet	mener	er	alternativt	at	gøre	på	dette	område.		

	

Luhmann	benytter	en	lignende	form	for	afparadoksering,	til	at	forskyde	beslutningerne	til	et	

mindre	 forstyrrende	 sted.	 I	 tråd	 med	 de	 hybride	 fora	 kalder	 han	 denne	 form	 for	

afparadoksering	 for	høringer	(Seidl	&	Becker,	2005,	s.	122).	Høringer	har	 til	 formål	at	 flytte	

forfatteren	 af	 en	 beslutning,	 til	 alle	 de	 deltagende	 i	 høringen.	 Her	 kan	 det	 iagttages,	 at	 der	

gennem	 en	 forskydning	 af	 kontingensens	 til	 PoLa’erne	 forsøges	 at	 sikre	 et	 større	

beslutningsgrundlag,	 og	 en	 beslutning	 der	 er	mere	 forankret	 i	 organisationen.	Hermed	 kan	

der	skabes	større	intern	relevans	for	Partiets	beslutninger.	På	den	måde	sikres	tilliden	bedre	i	

organisationen,	 da	 Partiet	 inddrager	 Bevægelsen	 i	 overvejelserne	 omkring	 udviklingen	 af,	

hvad	 der	 kan	 siges	 at	 være	 alternativt.	 Alternativet	 er	 som	 organisation	 nødt	 til	 at	 træffe	

beslutninger	for	at	reducere	kompleksiteten,	og	forskyde	det	etablerede.	Gennem	PoLa’erne,	

får	Bevægelsen	 altså	mulighed	 for	 at	 influere	Partiets	beslutninger,	 der	 er	hovedårsagen	 til	

Alternativets	 paradoks	 til	 at	 starte	 med.	 Men	 samtidig	 med	 at	 de	 træffer	 beslutningerne,	

produceres	 kompleksitet	 ved	 at	 opretholde	 valget	 mellem	 forskellige	 alternativer	 –	 for	 at	

sikre	 et	 bredt	 beslutningsgrundlag	 at	 lede	på	 (Rennison,	 2010,	 s.	 7).	Dette	 gøres	 da	 alle	 de	

kontingente	løsninger	samtidig	kommunikeres	med	beslutningen,	for	at	vise,	at	beslutningen	
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kunne	 have	 været	 anderledes.	 Det	 kommer	 derfor	 til	 at	 fremstå	 som	 et	 slags	 katalog	med	

Bevægelsens	alternative	ideer,	som	Partiet	kan	benytte	i	deres	kommunikation.			

	

Ud	 fra	ovenstående	kan	der	 iagttages	nogle	behov	for	ændringer	 i	de	to	subsystemer,	 for	at	

gøre	 deres	 kommunikation	 relevant	 for	 Alternativet.	 Partiet	 skal	 med	 rettidig	 omhu,	 få	

kommunikeret	 eventuelle	 ønsker	 om	politik	 på	 særlige	 områder,	 ud	 til	 Bevægelsen.	 Akutte	

behov	 kalder	 på	 et	 godt	 katalog	 af	 alternative	 overvejelser	 fra	 medlemmerne.	 Et	 godt	

udgangspunkt	 ville	 være	 nogen	 af	 de	 tunge	 områder,	 der	 endnu	 ikke	 er	 beskrevet	 i	

partiprogrammet,	 og	 som	 er	 nødvendige	 for	 at	 kunne	 skabe	 relevans	 i	 det	 nuværende	

politiske	 landskab.	 Her	 kan	 asyl-	 og	 integrationspolitik	 og	 EU-politikken	 iagttages	 som	

centrale,	da	begge	er	aktuelle	politiske	problemstillinger,	med	stor	betydning	for	Alternativets	

profil,	 og	 som	 har	 vist	 sig	 at	 være	 udfordrende	 for	 organisationen	 at	 håndtere	 (Bilag	 9,	 s.	

94)(Bilag	3,	s.	30).		

	

Bevægelsens	 ansvar	 bliver	 derimod	 at	 sikre	 aktiv	 deltagelse	 fra	 medlemmerne	 i	 deres	

værdikommunikation,	med	udgangspunkt	i	den	nye	politiske	kultur.	Hvis	ikke	Bevægelsen	får	

aktiveret	 medlemmerne,	 vil	 det	 aftvinge,	 at	 Alternativet	 bevæger	 sig	 fra	 at	 producere	

alternativ	politik,	til	at	blive	et	politisk	alternativ	på	lige	fod	med	de	andre	etablerede	partier.	

Der	er	altså	høje	krav	til	medlemmerne	om	at	deltage	aktivt	i	udviklingen	og	sikre	den	åbne	

kontingens,	samt	forandringen	mod	et	samfund	præget	af	alternative	værdier.	Hvis	ikke	den	

aktive	 deltagelse	 bliver	 opretholdt,	 vil	 Partiet	 for	 det	 første	 ikke	 have	 noget	 Bevægelses	

beslutningsgrundlag	at	 træffe	ud	 fra,	og	 for	det	andet	vil	 samfundsforandringen	 ikke	kunne	

gennemføres.	Hvis	medlemmerne	 ikke	 indoptager	de	alternative	værdier	og	bagvedliggende	

principper	 for	 den	politiske	 forandring,	 vil	 organisationen	 ende	med	blot	 at	 være	 endnu	 et	

politisk	 alternativ,	 som	 har	 vælgere	 i	 stedet	 for	 medlemmer.	 Alternativet	 er	 bygget	 op	

omkring	en	 forandring	 i	 samfundet,	 ikke	kun	 i	Folketinget.	Bevægelsen	er	derfor	nødt	 til	 at	

aktivere	den	stigende	medlemsmasse,	 for	at	 sikre	at	de	skæve	 ideer,	de	alternative	 træk	og	

værdierne	kommer	til	udtryk	i	de	kommunikationskanaler,	som	Bevægelsen	har	mulighed	for	

at	 påvirke	 det	 alternative	 igennem.	Her	 tænkes	 der	 særligt	 på	 PoLa’erne,	men	 eksempelvis	

også	hverdagsaktivismen.	Hvis	ikke	det	sker,	bliver	det	kun	en	lille	kerne	af	’medlemmer’,	der	

kæmper	 for	 at	 forandre	 samfundet	 til	 den	 nye	 politiske	 kultur,	mens	 alle	 ’vælgerne’	 stadig	

sidder	 fast	 i	 den	 samme	 kasse	 tænkning,	 med	 højre-venstre	 skala,	 mandater	 og	
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nødvendighedspolitik.	 Derfor	 kan	 området	 iagttages	 som	 værende	 centralt	 i	 Alternativets	

arbejde	med	medlemmerne	i	Bevægelsen.	På	den	måde	ender	Partiet	med	at	blive	inddriver	af	

interessenter,	som	Bevægelsen	skal	arbejde	med	at	mobilisere	i	retning	af	tankegangen	mod	

en	ny	og	bæredygtig	politisk	kultur.		

	

Men	 alt	 dette	 kan	 kun	 ske,	 hvis	 organisationen	 formår	 at	 aflejre	 tillid	 igennem	 sine	

subsystemer.	 Hvis	 ikke	 Partiet	 i	 tilstrækkelig	 grad	 formår	 at	 kommunikere	 nogen	 af	

Bevægelsens	 politiske	 ønsker	 ud	 i	 det	 politiske	 system,	 vil	 tilliden	 langsomt	 forsvinde,	 og	

organisationen	vil	blive	sat	under	pres.	Partiet	skal	udnytte,	at	det	alternative	kommer	til	at	

dukke	op	som	en	masse	kontingente	beslutninger,	og	herigennem	gør	det	muligt	for	Partiet	at	

sikre,	at	deres	beslutning	er	truffet	på	et	grundlag	som	Bevægelsen	bakker	op	om	–	gennem	

PoLa’erne.	 Derfor	 har	 Partiet	 også	 udviklet	 tiltag,	 der	 skal	 forsøge	 at	 imødekomme	

Bevægelsens	ønske	om	indflydelse	på	den	alternative	politik,	der	til	dels	tilsvarer	PoLa’erne.	

Disse	 tiltag	 tæller	 eksempler	 som	Appgree	 (Appgree,	 2016),	 hvor	Bevægelsens	medlemmer	

får	 mulighed	 for	 hurtigt,	 at	 tilkendegive	 hvilket	 forslag	 der	 er	 størst	 opbakning	 til,	 samt	 i	

spørgetimen	 med	 statsministeren,	 hvor	 et	 af	 spørgsmålene	 er	 udformet	 af	 Bevægelsens	

medlemmer	(Politiko,	2015).		

	

For	 at	 sikre	 den	 tillidsbaserede	 ledelse	 skal	 organisationen	 altså	 lede	 på	 tilliden	 mellem	

Partiet	og	Bevægelsen	–	hvilket	forskydningen	af	kontinges	til	PoLa’erne	er	et	godt	eksempel	

på.	Hermed	kan	der	skabes	en	balancegang	mellem	det	definerbare	(Partiets	beslutninger)	og	

det	udefinerbare	(Bevægelsens	kontingens),	som	kommer	til	at	ligge	til	grund	for,	hvordan	det	

alternative	kan	iagttages.	På	den	måde	kan	Partiets	præcedens	kommunikation	accepteres	af	

Bevægelsen,	 da	 den	 er	 truffet	 med	 udgangspunkt	 i	 polyfonisk	 ledelse,	 hvor	 der	 er	 bredt	

beslutningsgrundlaget.	 Det	 bliver	 ’tilladt’	 for	 Partiet	 at	 konkretisere	 det	 alternative,	 da	

beslutningen	er	forankret	i	Bevægelsens	kommunikation	om	de	alternative	værdier.	Dermed	

udfylder	Partiet	og	Bevægelsen	i	fællesskab	det	alternative,	og	der	kan	iagttages	at	fikseringen	

af	begrebet	om	hvad	der	er	alternativt	langsomt	bliver	stærkere	og	mere	veldefineret.			

5.3	Delkonklusion	

Kapitlet	tog	sit	udgangspunkt	i	arbejdsspørgsmålet:	Hvordan	forsøger	Alternativet	at	sikre	

ensretning	i	deres	paradoksale	kommunikation?	
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Der	blev	i	afsnit	5.1	iagttaget	hvordan	Alternativets	muligheder	for	at	få	de	to	systemer	til	at	

ensrette	deres	opfattelse	af	det	alternative,	er	tæt	på	umulige.	Dette	er	tilfældet,	da	en	

markering	af	en	af	de	forskelliges	koders	meningstilskrivelse	af	det	alternative,	vil	give	et	af	

systemerne	primat,	og	dermed	risikere	at	det	andet	system	blev	fragmenteret	fra	i	

Alternativets	organisation.	Særligt	magtens	dilemma,	efter	Partiets	indtræden	i	det	politiske	

system,	gjorde	sig	gældende	i	systemernes	umulige	kobling.	Her	blev	Politisk	Forum	iagttaget	

som	en	instans,	der	forsøgte	at	koble	de	to	koder	sammen	i	arbejdet	med	den	alternative	

politik.	I	koblingen	kunne	det	iagttages,	at	der	opstod	gnidninger	mellem	de	to	systemer.	

Problemerne	omkring	tempo	og	vidensforskel,	er	simpelthen	for	store	til,	at	Alternativet	kan	

udligne	dem	uden	at	ende	med	at	gå	på	kompromis	med	en	af	koderne.		

	
Dette	ledte	videre	til	afsnit	5.2,	der	i	stedet	iagttog,	hvordan	en	dekobling	af	de	to	systemer	

var	uundgåelig.	Her	blev	det	i	stedet	fremanalyseret	at	Alternativet	gennem	deres	polyfone	

ledelse	og	PoLa’erne,	fik	mulighed	for	at	styre	på	de	to	systemers	koder.	Gennem	PoLa’erne,	

iagttaget	som	hybride	fora,	blev	det	muligt	for	Partiet	at	sikre	tilliden	igennem	organisationen.	

Dette	er	tilfældet,	da	den	polyfone	ledelse	på	en	gang	fikserer	kontingensen,	men	stadig		

opretholder	valget	af	den	åbne	kontingens,	og	dermed	sikrer	et	bredt	beslutningsgrundlag.	

Partiet	får	dermed	lov	til	at	danne	præcedens	for	det	alternative,	men	på	præmisser	der	bliver	

sat	af	Bevægelsen.		

Kapitel	6	Konklusion	
	
Med	 afsæt	 i	 Niklas	 Luhmanns	 systemteoretiske	 perspektiv,	 har	 afhandlingen	 gennem	 to	

delanalyser	besvaret	følgende	problemformulering:		

	

Hvordan	 forholder	 alternativets	 interne	 kommunikation	 sig	 til	 det	 alternative,	 og	 hvilke	

konsekvenser	har	det	for	deres	organisering	og	kommunikation	fremadrettet?		

	

Første	del	af	problemformuleringen	er	blevet	besvaret	gennem	tre	analyser	 i	Kapitel	4.	Her	

blev	 det	 påvist,	 hvordan	 Alternativet	 er	 opstået	 som	 løsningen	 på	 et	 politisk	

samfundsproblem,	 der	 kommunikerer	 i	 forskelslogikken	 mellem	 alternativt⎤etableret	 i	
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mediet	det	alternative,	der	kommer	til	at	fremstå	som	en	tom	betegner.	Efter	folketingsvalget	

2015	 geninstalleres	 logikken	 dog	 i	 sig	 selv,	 da	 Alternativet	 nu	 indgår	 på	 etablerede	

præmisser,	som	de	før	har	sat	sig	op	imod	–	og	kommunikationen	ender	i	et	paradoks.	Dette	

afparadokseres	gennem	en	intern	uddifferentiering	af	to	subsystemer:	Partiet	og	Bevægelsen.	

Gennem	analysen	af	de	to	systemer	kan	det	iagttages,	at	de	tilskriver	mening	til,	hvad	der	er	

alternativt	 på	 hver	 deres	måde.	 Dette	 skylde	 deres	 kobling	 til	 hhv.	 det	 politiske	 system	 og	

civilsamfunds	 systemet.	 Partiets	 kommunikation	 er	 påvirket	 af	 de	 etableredes	 programmer	

og	 kondenserede	 forventninger	 til	 kommunikationen,	 og	 er	 derfor	 nødt	 til	 hele	 tiden	 at	

markere,	 hvad	 der	 er	 alternativt	 ved	 deres	 beslutninger.	 De	 kommunikerer	 i	 koden	

styrende⎤styret,	hvilket	er	med	 til	at	 indsnævre	kontingensen	 i	deres	beslutninger.	Dette	er	

tilfældet,	da	Partiet	danner	præcedens	for,	hvad	der	fremadrettet	kan	opfattes	som	værende	

alternativt,	 hver	 gang	 de	 kommunikerer.	 Bevægelsen	 holder	 derimod	 deres	 kontingens	 så	

åben	som	muligt.	Ved	ikke	at	definere	hvad	der	er	alternativt,	men	i	stedet	hvad	der	ikke	er	

alternativt.	 Dette	 åbner	 kontingensen,	 da	 Bevægelsens	 medlemmer	 får	 mulighed	 for	 at	

tilskrive	 deres	 egen	 mening	 til	 det	 alternative.	 Bevægelsen	 kommunikerer	 i	 forskellen	

protest⎤problem.	Dette	er	et	udtryk	for,	at	alt	bliver	iagttaget	som	noget,	der	tager	afstand	fra	

det	 samfundsproblem	 som	 er	 Bevægelsens	 yderside.	 Gennem	 uddifferentieringen	 opstår	 et	

nyt	 problem,	 da	 det	 der	 anses	 for	 alternativt,	 kan	 iagttages	 som	 værende	

dobbeltkonditioneret	af	de	to	systemers	koder.	Alternativet	får	derfor	status	som	polyfonisk	

hybrid,	 der	 skal	 oscillere	 mellem	 de	 to	 meninger	 i	 deres	 kommunikation,	 der	 henholdsvis	

åbner	 og	 lukker	 kontingensen	 for	 beslutningerne	 omkring,	 hvad	 der	 er	 alternativt.	 Dette	

udmønter	sig	i	tre	centrale	problemstillinger	for	organisationen;	Tillid,	tempo	og	vidensforskel.		

	

De	tre	centrale	problemstillinger,	bliver	båret	med	over	i	Kapitel	5,	der	besvarer	anden	del	af	

problemformuleringen.	Dette	bliver	gjort	gennem	en	analyse	af	Alternativets	organisatoriske	

og	 kommunikative	 muligheder	 fremadrettet,	 samt	 en	 diskussion	 af	 disse.	 Her	 kan	 det	

iagttages,	 at	 Alternativet	 gennem	 Politisk	 Forum	 forsøger	 at	 få	 de	 to	 systemer	 til	 at	

konvergere	 for	 at	 løse	 de	 centrale	 problemstillinger.	 Men	 jo	 tættere	 systemernes	 koder	

nærmer	hinanden,	jo	større	gnidninger	og	problemer	opstår	der	internt	i	Alternativet.	Derfor	

kan	der	iagttages	et	behov	for	en	dekobling	mellem	de	to	systemer,	dog	med	et	større	element	

af	 tillid	 internt	 i	 organisationen.	 Dette	 kan	 iagttages	 gennem	 Bevægelsens	 politiske	

laboratorier,	 der	 skal	 være	 med	 til	 at	 åbne	 kontingensen	 for	 Partiets	 ellers	 snævre	
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beslutningsgrundlag.	 På	 den	 måde	 kan	 der	 aflejres	 tillid	 gennem	 organisationen,	 og	 en	

fragmentering	kan	undgås.	Dette	sker	grundet	et	bredt	beslutningsgrundlag	fra	Bevægelsens	

kommunikation,	 som	 Partiet	 kan	 lade	 sig	 inspirere	 af	 i	 deres	 kommunikation,	 der	 danner	

præcedens	 for	 hvad	 der	 er	 alternativt.	 Hermed	 får	 Alternativet	 mulighed	 for	 at	 balancere	

mellem	det	definerbare	og	det	udefinerbare	i	deres	alternative	kommunikation.		

Kapitel	7	Perspektivering	
	
For	at	bære	 ledelsesdiskussionen	 fra	Kapitel	5	videre	kan	det	afslutningsvist	diskuteres	om	

Alternativets	måde	at	organisere	og	kommunikere	på,	egentlig	er	så	nyskabende	og	alternativ,	

som	de	giver	udtryk	for.	 	Alternativet	har	siden	 	deres	oprettelse	været	betaget	af,	at	blive	 i	

udviklingens	 centrum	 og	 bygge	 flyet	 mens	 det	 flyver	 (Politiken,	 2014).	 Mange	 af	 de	

interviewede	jeg	snakkede	med,	begrundede	også	visse	udfordringer	i	organisationen	med,	at	

Alternativet,	 Partiet	 og	 Bevægelsen	 stadig	 var	 under	 udvikling,	 så	 det	 var	 noget	 der	 kunne	

accepteres	 (Bilag	 8,	 s.	 78)(Bilag	 3,	 s.	 28).	 Der	 kan	 i	 Alternativets	 udvikling	 og	 måde	 at	

italesætte	 deres	 ledelsesstil	 på,	 drages	 klare	 paralleller	 til	 en	 institutionaliseret	 måde	 at	

udføre	ledelse	på	i	det	offentlige.	Gennem	en	iagttagelse	af	ledelsesbegrebet	’Velfærdsledelse’,	

bliver	det	muligt	at	se	hvordan	Alternativets	måde	at	 lede	på,	 ligger	sig	op	af	en	af	de	mest	

etablerede	og	konforme	måder	at	gøre	det	på.			

	

Ved	at	sidestille	afhandlingens	fremanalysering	af	Alternativets	ledelseskommunikation	med	

(Andersen	 &	 Pors,	 2014)	 bud	 på	 hvordan	 offentlige	 institutioner	 siden	 1980’erne	 har	

bedrevet	velfærdsledelse,	ser	de	to	måder	at	kommunikere	og	strukturere	sig	på	utroligt	ens	

ud.	Velfærdsledelsen	sættes	i	dag	i	spændet	mellem	en	forventning	om	at	skabe	enhed	mellem	

opsplittede	systemer	og	på	den	anden	side	en	potentialiseringsforventning,	der	konstant	vil	

overskride	 de	 aktuelle	 grænser	 for,	 hvad	 vi	 forventer	 af	 organisationen	 (Andersen	 &	 Pors,	

2014,	 s.	 12f).	 Begge	 disse	 udsagn	 kan	 iagttages	 hos	 Alternativet.	 Alternativet	 har	 som	

beskrevet	i	afhandlingens	foregående	afsnit,	fået	et	problem	med	at	skabe	enhed	på	området	

for,	 hvordan	 det	 alternative	 defineres.	 Samtidig	 er	 Bevægelsen	 blevet	 fremanalyseret	 og	

iagttaget	 som	 et	 system,	 der	 holder	 kontingensen	 åben	 omkring	 definitionen	 af	 det	

alternative.	 Den	 åbne	 kontingens	 kan	 sammenlignes	 med	 begrebet	 om	 de	 potentielle	

forventninger,	som	organisationen	potentielt	kunne	have	besluttet	på	i	deres	kommunikation.		
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Det	kan	iagttages,	at	Alternativets	organisation	styrer	på	det	potentielle	–	eller	på	fremtidens	

fremtid.	At	lede	på	det	potentielle	kan	nemlig	sammenlignes	med	Bevægelsens	måde	at	holde	

deres	kontingens	åben.	Her	 forsøger	Alternativet	 ligeledes	at	 åbne	 for	et	 stort	 repertoire	af	

mulige	måder	at	træffe	fremtidige	beslutninger,	for	på	den	måde	at	sikre	at	organisationen	er	

fleksibel	 og	 omstillingsparat.	 Når	 Partiet	 træffer	 en	 beslutning,	 træffes	 denne	 ofte	 med	

inddragelse	af	Bevægelsens	medlemmer	gennem	PoLa’erne.	PoLa’erne	 tilbyder	 ikke	kun	en,	

men	som	regel	en	række	løsninger,	der	kvalificeres	og	stilles	til	rådighed	på	det	område,	som	

den	politiske	beslutning	træffes	på.	Ledelse	fra	Alternativets	side	kommer	derfor	til	at	handle	

om,	 hvordan	 de	 både	 kan	 holde	 forventninger	 til	 fremtiden	 åbne	 og	 fleksible	 (gennem	

bevægelsens	mange	valgmuligheder)	og	samtidig	skabe	stabilitet	og	retning	(gennem	Partiets	

beslutningskommunikation	 der	 danner	 præcedens)	 (Andersen	 &	 Pors,	 2014,	 s.	 44f).	 Lige	

netop	dette	paradoks	er	blevet	fremanalyseret	i	Kapitel	5,	der	har	iagttaget	samspillet	mellem	

de	to	subsystemer	og	mulighederne	for	at	balancere	mellem	det	definerbare	(Partiet)	og	det	

udefinerbare	(Bevægelsen),	uden	at	organisationen	fragmenterer.	Mange	ledelsesbegreber	er	

i	dag	meget	ukonkrete	eller	udefinerbare,	eksempelvis	 ’innovation’	og	 ’ledelse’	 (Andersen	&	

Pors,	2014,	s.	12).	Herunder	befinder	det	alternative	sig	også	–	som	noget	abstrakt	der	stadig	

kommunikeres	og	besluttes		ud	fra.		

	

Det	kan	altså	iagttages	at	jo	mere	paradokset	omkring	det	alternative⎤etablerede	italesættes,	

jo	 større	 behov	 er	 der	 for	 at	 afparadoksere	 det	 og	 kommunikere,	 at	 det	 der	 gøres	 er	

alternativt.	 En	 tendens	der	også	 findes	 i	 velfærdsledelsen,	 hvor	 velfærdsledere	 forventes	 at	

eksperimentere	med	organisationens	 identitet,	 ydelser	og	 roller	 (Andersen	&	Pors,	 2014,	 s.	

13).	Eksperimentet	kan	eksempelvis	 iagttages	i	Partiets	omformulering	af	ordførerposter	og	

politikområder,	 så	 de	 stemmer	 overens	med	 deres	 værdier	 og	 bæredygtige	 udgangspunkt.	

Alternativets	 ledelsesdilemma	 kan	 altså	 sidestilles	 med	 velfærdsledelsens	 forskel	 i	

potentialisering⎤aktualisering,	 hvor	det	 potentielle	markeres.	Herved	 rykker	 organisationen	

fremtiden	fra	at	være	risikofyldt	til	i	stedet	at	blive	en	ressource,	som	det	bliver	muligt	at	lede	

på.	 Dette	 kan	 iagttages	 i	 Alternativets	 italesættelse	 af	 Bevægelsen	 som	 central	 for	 deres	

muligheder	for	forandring.	Ved	at	gøre	alle	de	potentielle	fremtider,	som	Alternativet	kan	få	

gennem	de	forskellige	tilgange	til	politikken	i	PoLa’erne,	afholder	de	sig	fra	at	være	bundet	af	

den	etablerede	opfattelse	af,	hvordan	politik	skal	udvikles	og	aktualiseres.	Hele	vejen	igennem	
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Alternativet	og	deres	to	subsystemer	kan	der	iagttages	et	behov	om,	hele	tiden	at	tænke	som	

velfærdsledere,	der	 ikke	iagttager	fremtiden,	men	i	stedet	hvordan	fremtidens	fremtid	tager	

sig	 ud	 på	 en	 alternativ	 måde.	 Eksempler	 som	 30	 timers	 arbejdsuge	 og	 kødfrie	 dage,	 er	

iagttagelser	 af	 lige	 netop	 dette.	 Derfor	 kan	 Alternativets	 ledelsesmåde	 ikke	 iagttages	 som	

alternativ	eller	anderledes,	end	den	de	offentlige	institutioner	har	benyttet		de	seneste	årtier.	

Litteraturliste	
	
	
Alternativet.	(27.	november	2013).	Pressemeddelelse:	Danmark	får	et	nyt	grønt	parti.	Hentede	
20.	marts	2016	fra	http://alternativet.dk/website/wp-
content/uploads/2014/05/Alternativet_pressemeddelelse_27-11-2013.pdf	
	
Altinget.	(25.	april	2016).	Elbæks	grønne	alternativ	er	det	nye	sort.	Hentede	2.	maj	2016	fra	
http://www.altinget.dk/artikel/elbaeks-groenne-alternativ-er-det-nye-sort	
	
Altinget.	(8.	juni	2015).	Historisk	få	danskere	stoler	på	politikerne.	Hentede	11.	november	2015	
fra	Altinget:	http://www.altinget.dk/artikel/historisk-faa-danskere-stoler-paa-politikerne	
	
Andersen,	L.,	Hansen,	K.,	&	Klemmensen,	R.	(2012).	Metoder	i	statskundskab	(Årg.	2).	
København:	Hans	Reitzels	Forlag.	
	
Andersen,	N.	Å.	(1999).	Diskursive	analysestrategier.	Frederiksberg:	Nyt	fra	
samfundsvidenskaberne.	
	
Andersen,	N.	(1.	januar	2016).	Den	semantiske	analysstrategi	og	samtidsdiagnostik.	Hentede	1.	
maj	2016	fra	http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6428/wp8-
2005.pdf?sequence=1	
	
Andersen,	N.	(2000).	Politisk	administration.	I	T.	D.	m.fl,	Diskursteorien	på	arbejde	(s.	71-105).	
Frederiksberg:	Samfundslitteratur.	
Andersen,	N.	(2002).	Polyfone	organisationer.	Nordiske	Organisasjonsstudier	,	4	(2),	25-51.	
	
Andersen,	N.,	&	Pors,	J.	(2014).	Velfærdsledelse	-	mellem	styring	og	potentialisering.	
København:	Hans	Reitzels	Forlag.	
	
Appgree.	(1.	januar	2016).	Alternativet.	Hentede	4.	maj	2016	fra	
https://alleos.alternativet.dk/#!/appgree/komigang	
	
Arbejderen.	(5.	Juni	2015).	Partier	er	ikke	hvad	det	har	været.	Hentede	12.	April	2016	fra	
Arbejderen:	http://arbejderen.dk/indland/partier-er-ikke-hvad-de-har-v%C3%A6ret	
	



81	

Callon,	M.,	Meadel,	C.,	&	Rabeharisoa,	V.	(2002).	The	economy	of	Qualities.	Economy	and	
Society	,	31	(2),	194-217.	
	
Debatdogmerne.	(1.	januar	2016).	Alternativet.	Hentede	3.	Februar	2016	fra	Debatdogmerne:	
http://alternativet.dk/de-seks-debatdogmer/	
	
Dige,	J.	(24.	februar	2016).	Flydende	demokrati.	Hentede	20.	marts	2016	fra	
http://www.jensdige.dk/flydende-demokrati/	
	
Dreyer,	A.	(2006).	Konstruktivisme	og	negativitet.	I	A.	Dreyer,	&	K.	Sehested,	Konstruktive	
bidrag	-	Om	teori	og	metode	i	konstruktivistisk	videnskab.	Frederiksber:	Roskilde	
Universitetsforlag.	
	
Enhedslisten.	(14.	november	2015).	Politisk	Laboratorium	i	Aalborg.	Hentede	20.	februar	2016	
fra	https://www.facebook.com/events/720018264796090/	
	
Folketinget.	(14.	juli	2015).	Alternativets	ordførerskaber.	Hentede	25.	februar	2016	fra	
http://www.ft.dk/demokrati/partier/partioversigt/alternativet/ordfoererskaber.aspx	
	
Fuchs,	C.	(2006).	The	Self-Organization	of	Social	Movements.	Systemic	Practice	and	Action	
Research	,	19	(1),	101-137.	
	
Guide	for	bestyrelsesmedlemmer.	(1.	januar	2016).	Alternativet	-	lokalkredse.	Hentede	15.	
april	2016	fra	Alternativets	wiki:	https://docs.google.com/document/d/14K7pLnc_eBVs-
KfQC0wZKfalvmqOwmwyihIvQCEcoOo/edit?pref=2&pli=1	
	
Indtræden	i	storkredsbestyrelse.	(1.	januar	2016).	Alternativet.	Hentede	2.	April	2016	fra	
Beskrivelse	for	indtræden	i	storkredsbestyrelsen:	
https://docs.google.com/document/d/1KE1h1oE9UZaS3pe3BLRgCpT_mABQ-
pny53Rny0PXybk/edit?pref=2&pli=1	
	
Information.	(25.	februar	2015).	Vi	skal	nok	komme	til	at	lave	nogle	skæverter.	Hentede	22.	
april	2016	fra	https://www.information.dk/indland/2015/02/nok-komme-lave-skaeverter	
	
Japp,	K.	(1999).	The	form	of	protest	in	the	new	social	movements.	I	D.	Baecker,	Problems	of	
form	(s.	155-170).	Californien:	Stanford	University	Press.	
	
Kneer,	G.,	&	Nassehi,	A.	(1997).	Niklas	Luhmann	-	Introduktion	til	teorien	om	sociale	systemer.	
København:	Hans	Reitzels	Forlag.	
	
Kneer,	G.,	&	Nassehi,	A.	(2002).	Niklas	Luhmann	-	introduktion	til	teorien	om	sociale	systemer.	
København:	Hans	Reitzels	Forlag.	
	
Knudsen,	M.	(2013).	Metodisk	overrasket	-	om	systemteori	og	funktionel	metode,	
forthcoming.	I	M.	Knudsen,	&	G.	Harste,	Systemteorien	i	anvendelse	(foreløbig	titel).	
København:	Nyt	fra	samfundsvidenskaberne.	
	



82	

Kristelig	Dagblad.	(20.	marts	2015).	Kan	partiet	Alternativet	kurere	politikerleden?	Hentede	
23.	februar	2016	fra	http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/er-partiet-alternativet-et-svar-
paa-politikerleden	
	
La	Cour,	A.	(2002).	Frivillighedens	pris	-	en	undersøgelse	af	Niklas	Luhmanns	teori	om	sociale	
systemer	og	dens	anvendelse	på	området	for	frivilligt	socialt	arbejde.	København:	Sociologisk		
Institut.	
	
La	Cour,	A.,	&	Højlund,	H.	(2005).	Strukturelle	koblinger.	Hentede	15.	April	2016	fra	
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6300/wp15-2005.pdf?sequence=1	
	
Luhmann,	N.	(1993).	Observing	re-entries.	Graduate	Faculty	Philosophy	Journal	,	485-498.	
	
Luhmann,	N.	(1993).	Risk:	A	sociological	theory.	Berlin:	Walter	de	Gruyter.	
	
Luhmann,	N.	(2000).	Sociale	systemer:	grundrids	til	en	almen	teori.	København:	Hans	Reitzels	
Forlag.	
	
Luhmann,	N.,	&	Hellmann,	K.-U.	(1996).	Protest:	Systemtheorie	und	soziale	Bewegungen.	
Suhrkamp	Forlaget.	
	
Mandag	Morgen.	(10.	august	2015).	Alternativet	A/S.	Hentede	12.	december	2015	fra	
http://www.mm.dk/alternativet-as/	
	
Manifest.	(1.	januar	2016).	Alternativet.	Hentede	13.	februar	2016	fra	Manifest:	
http://alternativet.dk/manifest/	
	
Modkraft.	(13.	december	2013).	Hentede	20.	april	2016	fra	http://modkraft.dk/blog/erik-
christensen/alternativet-er-der-plads-til-et-nyt-parti	
	
Nordqvist,	R.	(1.	januar	2016).	Konkretpolitik	kvæler	visionerne.	Hentede	13.	februar	2016	fra	
Alternativet:	http://alternativet.dk/konkretpolitik-kvaeler-visionerne/	
	
Organisationsdiagram.	(1.	januar	2016).	Alternativet.	Hentede	22.	februar	2016	fra	
https://drive.google.com/file/d/0BzNPuFAZsU35ZVBqeGY1M1BRenM/view		
	
Partiprogram.	(1.	Januar	2016).	Alternativet.	Hentede	3.	Februar	2016	fra	Partiprogram:	
http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2014/06/Partiprogram_1.3_04.15.pdf	
	
På	den	grønne	gang.	(29.	april	2016).	Vikaren	fra	paradis	takker	af	og	Roger	kommer	tilbage.	
Hentede	1.	maj	2016	fra	
https://www.facebook.com/paadengroennegang/videos/588410497987209/	
	
Politiken.	(2.	april	2015).	Her	er	5	områder	hvor	Alternativet	kan	samarbejde	med	Venstre.	
Hentede	20.	april	2016	fra	http://politiken.dk/debat/ECE2614851/her-er-5-omraader-hvor-
alternativet-kan-samarbejde-med-venstre/		
	



83	

Politiken.	(15.	april	2014).	Vi	bygger	flyet,	mens	det	er	i	luften.	Hentede	17.	april	2016	fra	
http://politiken.dk/magasinet/feature/premium/ECE2262215/vi-bygger-flyet-mens-det-er-
i-luften/	
	
Politiko.	(3.	november	2015).	5	ting	vi	lærte	af	sæsonens	første	spørgetime.	Hentede	4.	maj	
2016	fra	Politiko:	http://www.politiko.dk/nyheder/5-ting-vi-laerte-af-saesonens-foerste-
spoergetime	
	
Politisk	Forum.	(1.	januar	2016).	Alternativet.	Hentede	3.	maj	2016	fra	
http://alternativet.dk/politisk-forum/	
	
Politiske	Laboratorier.	(1.	januar	2016).	Refleksioner	over	Politiske	Laboratorier.	Hentede	3.	
maj	2016	fra	Alternativet:	http://alternativet.dk/blog-indlaeg-politiske-laboratorier/	
	
Q&A.	(1.	januar	2016).	Alternativet.	Hentede	22.	februar	2016	fra	http://alternativet.dk/q-a/).		
	
Reichel,	A.	(2012).	Civil	society	as	a	system.	I	O.	Renn,	A.	Reichel,	&	J.	Bauer,	Civil	Society	for	
Sustainability	-	A	guidebook	for	connecting	science	and	society	(s.	56-73).	Bremen:	
Europaeischer	Hochschulverlag.	
	
Rennison,	B.	(1.	januar	2010).	Polyfon	ledelse.	Hentede	3.	maj	2016	fra	Ledelsesakademiet:	
http://www.det-danske-ledelsesakademi.dk/2010/papers_2010/Paper_Rennison.pdf	
	
Seidl,	D.,	&	Becker,	K.	(2005).	Niklas	Luhmann	and	organization	studies.	Liber	&	Copenhagen	
Business	School	Press.	
	
Seidl,	D.,	&	Becker,	K.	(2006).	Organizations	as	distinction	generating	and	processing	systems:		
	
Niklas	Luhmann's	contribution	to	organization	studies.	Organizations	,	13	(1),	9-35.	
	
The	Alternative.	(1.	august	2013).	Hentede	21.	marts	2016	fra	Overordnede	konceptuelle	
betragtninger:	http://alternativet.dk/alternativet-alternative/	
	
Ugebrevet	4a.	(22.	december	2015).	Danskernes	tillid	til	politikerne	er	forsvundet.	Hentede	20.	
marts	2016	fra	http://www.ugebreveta4.dk/danskernes-tillid-til-politikere-er-
forsvundet_20331.aspx	
	
Valg.	(1.	januar	2016).	Alternativet.	Hentede	13.	februar	2016	fra	Alternativet	valg	tema:	
http://alternativet.dk/valg-tema/	
	
Vedtægter.	(27.	juni	2015).	Alternativets	vedtægter.	Hentede	2.	maj	2016	fra	
http://alternativet.dk/website/wp-
content/uploads/2014/07/Vedt%C3%A6gter_alternativet_juni2015.pdf	
	
WP,	I.	(1.	August	2005).	Det	systemteoretiske	interview	-	interviewet	som	meningsdannelse.	
Hentede	23.	Februar	2016	fra	la	Cour,	Anders;	Thygesen,	Niels,	T.;	Knudsen,	Morten:	
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6428/wp8-2005.pdf?sequence=1	



84	

	


