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Abstract 

The following thesis is a critical analysis of the Danish government's use of power and control during 

the corona crisis in Denmark with a special focus on how fear plays a significant part in managing 

the population. The thesis’ methodology draws on Michel Foucault's understanding of 

problematization, as a way to examine the coronavirus in another context than originally placed in, 

which reveals how the perception of corona is not a universal truth, but instead created by power 

relations. Additionally, the Foucauldian term dispositif is used to reveal a pattern in the way the danish 

government uses fear in order to control citizens, which results in the analysis uncovering the 

existence of a dispositif of fear. Lastly, the thesis sets out to discuss how the dispositif of fear actively 

seeks to restrict possibilities of resistance towards the government's use of fear as a way to legitimize 

extensive regulation of citizens' lives. Based on this, the thesis concludes that the dispositif of fear, 

and the way that it points out coronavirus as a major problem, legitimizes the Danish government's 

limitation on citizens self-realization and forces individuals to personally accept coresponsibility of 

controlling the coronavirus, all done through fearful management. 
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1. Indledning 

I en tid præget af fortsat flere kriser og katastrofer verden over (Bauman, 2006, s. 5) er coronavirussen 

ingen undtagelse. Af kriserne kan ses et støt stigende behov for kontrol, sikkerhed og orden, hvor 

regeringer verden over søger at styre og foregribe krisernes omfang og konsekvenser, gennem en 

logik om at opretholde staternes vækst, velstand og sociale orden (Bauman, 2006, s. 6). I bogen frykt 

og avsky i Demokratiet beskriver den norske filosof Eirik Høyer Leivestad denne udvikling i relation 

til globaliseringen, hvis “åpninger og muligheter alltid [har] vært ensbetydende med avkall på 

kontroll” (Leivestad, 2020, s. 147). Ophævelsen af de ellers kendte territorielle grænser – hvor fjenden 

typisk har været synlig i form af andre stater – har resulteret i et nyt fjendebillede, hvor den potentielle 

krise allerede er at finde indenfor landets grænser. Af samme grund har fjendebilledet – i takt med 

globaliseringen og den øgede mobilitet lande mellem – skiftet karakter. Det er ikke længere 

nødvendigvis nabostaten, men i højere grad transnationale strømninger, såsom flygtninge, migranter, 

terrorister og sygdomsepidemier (Leivestad, 2020, s. 147f), der udgør fjendebilledet. Vi er således 

klar over at fjenden findes, vi er bare ikke klar over, hvordan fjenden ser ud. I den forbindelse 

pointerer den canadiske filosof og social teoretiker Brian Massumi, at krisen lurer i horisonten, det er 

blot et spørgsmål om, hvornår den slår til, hvilket aktiverer det han kalder frygtens kerne i mennesket 

– nemlig frygten for det uvisse, ukendte og ukontrollerbare (Massumi, 1993, s. 11). 

 

Frygten for det uvisse blev tydelig i foråret 2020, hvor verdenssamfundet for alvor blev ramt af, hvad 

der viste sig at være vor tids største og pludseligt indtrufne globale sundhedskrise – coronavirussen 

(Economic Times Health World, 2020). I danske sammenhænge har virussen på rekordtid resulteret 

i nationale nedlukninger både i 2020 og 2021, drastiske og hidtil ukendte restriktioner – i form af 

forsamlingsforbud, afstandskrav og selvisolation – samt omstændige lovændringer (Statsministeriet, 

2020b; Retsinformation, 2020a; Retsinformation, 2020c). Disse tiltag er løbende blevet præsenteret 

på pressemøderne om coronasituationens udvikling, afholdt i Statsministeriet af regeringsledelsen – 

bestående af Regeringen og centraladministrationen, heriblandt særligt sundhedsmyndigheder, 

politimyndigheder, udenrigs- og erhvervspolitiske instanser. Pressemøderne bød i første omgang på 

tydelige og hidtil ukendte nedlukninger af blandt andet uddannelsesinstitutioner, offentlige 

arbejdspladser, liberale erhverv samt detailhandlen foruden fødevarebutikker (Statsministeriet, 

2020b). Efterfølgende har de restriktive beslutninger været støt tiltagende og præget danskernes 

hverdag i mere udbredt grad end først antaget. Dette ses blandt andet, idet efteråret 2020 bød på 
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ukendte og farlige coronavirusmutationer – herunder den danske, muteret gennem mink, og den 

britiske (Statens Serum Institut, 2020b; Statens Serum Institut, 2021c) – hvilket resulterede i flere 

restriktioner og tiltag nødvendiggjort af et behov for øget sikkerhed mod en potentiel endnu større 

krise. 

 

Over det seneste år er regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien blevet evalueret og 

undersøgt. I den forbindelse er det blevet påvist, at flere af de beslutninger, som i første omgang er 

blevet fremlagt som værende forankrede i immunologiske begrundelser understøttet af evidensbaseret 

viden, netop ikke udelukkende havde hjemmel i denne (Folketinget, 2021, s. 423). Tværtimod søger 

specialet at undersøge, hvorvidt der hersker et andet, mere subtilt og altoverskyggende 

styringsrationale bag regeringsledelsens beslutninger og tiltag. Konkret er specialet blevet sporet i 

retningen af dette, efter Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen udgav bogen Smittetryk og 

Samfundssind - kritisk nedslag i coronaens tid (2020). Kritikken i bogen går primært på de vidtgående 

beslutninger regeringsledelsen har foretaget i forbindelse med coronaepidemien. Kritikken er blandt 

andet hasteændringen af epidemiloven tilbage i foråret 2020 samt de matematiske modeller som 

sundhedsmyndighederne har brugt i forbindelse med at udregne det generelle smittetryk samt den 

potentielle belastning på det danske sundhedsvæsen (Pedersen, 2020a). Derudover har det siden 

regeringsledelsens beslutning om at lukke landet ned tilbage i foråret 2020 vist sig, at direktør i 

sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm frarådede beslutningen om nedlukningen blot syg timer før, 

grundet mangel på en sundhedsfaglig hjemmel (Frost, 2020). Vi kan således spørge os selv om de 

tiltag og restriktioner som regeringsledelsen har legitimeret sine beslutninger gennem, efterhånden 

smuldrer jo mere disse undersøges. Det solide sundhedsfaglige fundament som danskerne i foråret 

2020 indrettede sig efter og blindt stolede på, har nu – godt ét år senere – vist sig at afsløre 

regeringsledelsens beslutninger som værende funderet i noget andet end udelukkende sundhedsfaglig 

viden. 

  

Trods den skepsis ovenstående burde afføde viser en ny rapport fra Trygfonden, at befolkningen 

alligevel er klar til yderligere coronarestriktioner, såfremt Regeringen og myndighederne kan 

overbevise befolkningen om nødvendigheden af disse, for at kunne kontrollere coronavirussens 

fortsatte udbredelse i det danske samfund (Hede, 2020). Overordnet viser rapporten, at der er en 

generel utryghed i den danske befolkning som følge af coronavirussen, hvortil denne bekymring 

overskygger “(...) det besvær, restriktionerne pålægger os, de privatøkonomiske konsekvenser, det 
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kan have, og i øvrigt også den politiske observans, vi ellers har” (Hede, 2020). Der tegner sig således 

et billede af, at befolkningens bekymring og utryghed overfor coronavirussens potentielle 

konsekvenser overskygger lysten til at deltage i den offentlige debat og dermed demokratiet. 

Spørgsmålet bliver da, som Leivestad formulerer det, “(...) hvordan kan et folkt som tilsyneladende 

gjør bruk av sin grundfestede rett til å velge sine egne ledere, finne seg i det som ligner en tilstand av 

ufrithet og undertrykkelse?” (Leivestad, 2020, s. 12). Inspireret af citatet og dertilhørende 

problematik findes det interessant at undersøge regeringsledelsens styring under forestående 

coronakrise, hvor særligt utryghed, bekymring og frygten for det uvisse præger befolkningens 

velvillighed til at følge de gældende coronarestriktioner. I den forbindelse søger specialet – på 

baggrund af en hypotese om, at regeringsledelsens styring af befolkningen under coronakrisen kan 

være styret af frygt – at undersøge følgende: 

 

1.1 Problemformulering 

Hvordan kan regeringsledelsens håndtering af coronakrisen forstås som en særlig måde at styre 

befolkningen på, gennem frygt? 

 

Dette problem undersøges ud fra to underspørgsmål, hvoraf spørgsmål to er af diskuterende karakter: 

1. Hvilken indflydelse har frygten som styringen på befolkningen? 

2. Hvilke konsekvenser har denne styring på modstandens- og kritikkens muligheder? 

 

1.2 Problemfelt 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering søger dette afsnit at afgrænse specialets blik 

ved, at fænomenet coronavirus udelukkende iagttages gennem frygt, for dermed at undersøge den 

særlige måde befolkningen styres på under den forstående coronakrise. Specialet søger således at 

problematisere fænomenet coronavirus i et andet perspektiv end oprindelig placeret i og dermed 

fremvise, hvordan opfattelsen af coronavirussen ikke er en universel sandhed, men i stedet skabt af 

magtforhold. Specialet er dermed en kritisk undersøgelse af regeringsledelsens magt og styring under 

coronakrisen, hvor tesen lyder, at dennes styring indvirker på de demokratiske grundværdier samt 

befolkningens lyst til at deltage i den offentlige debat. På denne baggrund søger problemfeltet at 
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konditionere specialets frygtforståelse, hvor udvalgte samtidige og historiske tænkere og deres 

perspektiver fremhæves, for at give specialet frygtperspektiver at analysere og lede gennem. 

1.2.1 Første spadestik i den moderne frygtforståelse 

Grundstenene til den moderne frygtforståelse blev lagt af tænkere fra renæssancen og 

oplysningstiden, herunder særligt italiensk forfatter, filosof og samfundstænker Niccoló Machiavelli, 

der i sit værk Fyrsten fra 1532, beskriver skiftet fra gudsfrygten til frygten for fyrstens magtudøvelse 

over individet (Høilund, 2010, s. 38). Gudsfrygten hviler på en frygt for at brænde op i helvede ved 

ulydighed overfor Gud, hvorimod frygten for fyrsten er en frygt for vold og pinsler på baggrund af 

fyrstens befaling (Høilund, 2010, s. 38). Pointen er, at fyrsten som magthaver opretholdes ved en 

vedvarende og kontinuerlig nedsivning af frygt blandt undersåtterne ved at statuere frygtindgydende 

eksempler. Det bliver således undersåtternes frygt for det uventede, der opretholder fyrstens 

magtposition (Høilund, 2010, s. 38). Konkret kan denne form for magtudøvelse normalt ikke anskues 

i en moderne demokratisk retsstat. Dog hævder specialet, at tendenser af denne form for frygtbaseret 

magtudøvelse, alligevel er at finde i regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien – særligt i 

forbindelse med påbuddet om at aflive alle mink i Danmark. 

  

Tankerne fra Machiavellis frygtperspektiv kan også anskues i Thomas Hobbes værk Leviathan fra 

1651, hvori retten til frihed og liv får en central plads i hans magtforståelse (Hobbes, 2008, s. 143). I 

Hobbes’ lovstat bliver lovlydighed – i form af at give afkald på sin naturret og indgå en social kontrakt 

– sidestillet med menneskets selvopretholdelse. At alle individer i et samfund giver afkald på nogle 

rettigheder – som for eksempel retten til et andet menneskes legeme – ser Hobbes som den eneste 

måde, at den naturlige krigstilstand kan brydes, og samfundet dermed kan stabiliseres (Hobbes, 2008, 

s. 143). Den gensidige overdragelse af ret skal håndhæves af en magtfuld Leviathan forstået som en 

dødelig Gud eller som almenvellet (Hobbes, 2008, s. 143f). Almenvellets vigtigste rolle er således at 

forvalte de rettigheder, som individer har givet afkald på. Det særligt væsentlige for specialet er, at 

almenvellet forvalter disse ved at true med død og pinsel, idet “(...) kontrakter uden sværdet er blot 

ord og har ikke den fornødne styrke til at sikre mennesket” (Hobbes, 2008, s. 172). Det er således 

frygten for den store Leviathans sværd – gennem fællesskabets magt – der opretholder denne 

samfundsstruktur, hvor individer af frygt for døden accepterer et afkald på rettigheder. Fællesskabets 

magt erstatter således fyrstens enevældige, voldelige og frygtindgydende befalinger til fordel for en 

fælles indskrænkning af menneskets naturlige drifter (Esposito, 2019 s. 55). Konkret kan Hobbes 
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perspektiv på frygt anskues under coronakrisen, idet danskerne – blandt andet via epidemiloven – 

giver afkald på nogle rettigheder til fordel for sikkerhed i livet. I den forbindelse søger specialet at 

diskutere om frygten for den voldelige død, vejer tungere end indskrænkningen af menneskets 

naturlige drifter. Hertil inddrages den polske sociolog Zygmunt Baumans refleksioner over døden og 

hans perspektiver på den flydende frygt som en iboende og vedvarende frygt i mennesket grundet 

livets uforudsigelighed. 

 

1.2.2 Flydende frygt 

Baumans begreb flydende frygt fra hans værk af selv samme navn (2006) beror på en forståelse af det 

moderne demokratiske samfund, som en frygtens tid. Denne forståelse af frygt har rødder i den 

medfødte og rodfæstede frygt, som er indkodet i mennesket gennem evolutionen – nemlig frygten for 

døden. Denne frygten for døden er det ukendte i legemliggjort form. Kun mennesket kender til dødens 

uundgåelighed og kun mennesket står overfor den enorme opgave det er at overleve denne viden 

(Bauman, 2006, s. 30). I den forbindelse beskriver Bauman to former for frygt i det moderne samfund 

– second degree fear (andengrads frygt) og derivative fear (afledende frygt) (Bauman, 2006, s. 2). 

Andengrads frygten kan forstås som en sedimentering af tidligere oplevelser, hvor menneskeheden 

har været udsat for immanent frygt, der efterfølgende er båret videre socialt og kulturelt og dermed 

‘genbruges’ i menneskets videre færden og adfærd, uanset immanent fare eller ej (Bauman, 2006, s. 

3). Denne sedimenterede frygt er således vedvarende og overlever længere i mennesket end selve 

oplevelsen af at være udsat for immanent frygt. Andengrads frygten bliver derfor en vigtig, skabende 

faktor i udformningen af menneskelig adfærd, selv når der ikke længere er en direkte livstruende 

situation på spil. I specialet kan frygten for coronavirussens fatale konsekvenser anskues i lyset af 

tidligere store sygdomsepidemier – såsom ebola, SARS eller den spanske syge – der alle har haft 

frygtindgydende konsekvenser (Faktalink.dk, 2021). 

 

I modsætning til andengrads frygten er den afledende frygt en sindstilstand, der bedst beskrives som 

følelsen af at være modtagelig og følsom overfor fare, hvilke bunder i usikkerhed og sårbarhed 

(Bauman, 2006, s. 3). Ifølge Bauman vil personer, der har internaliseret en afledende frygt have en 

forståelse af verden som et sted, hvor man i fraværet af en immanent fare er nødt til at ty til samme 

løsninger, som stod man overfor den immanente og reelle fare (Bauman, 2006, s. 3). Den afledende 

frygt er således en frygt med selvdrivende kapacitet på baggrund af det ukendte og uforudsigelige 
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(Bauman, 2006, s. 3). De farer den afledende frygt gør mennesker bange for, fremkommer i tre 

forskellige former. Nogle farer er rettet mod kroppen og dennes ejendele, andre er af mere generel 

natur og truer holdbarheden af, for eksempel, sociale ordner som livets sikkerhed afhænger af (løn, 

job, invaliditet og alder). Sidst er der også de farer, der truer individets plads i verden enten, hvad 

angår social klasse, identitet eller social eksklusion (Bauman, 2006, s. 4). Konkret kan den afledende 

frygt identificeres i regeringsledelsens diskurs om coronavirus, hvor frygten for virussens 

sundhedsmæssige konsekvenser afleder en frygt og trussel mod livets andre sikkerheder, som for 

eksempel den økonomiske. Det særlige ved Baumans forståelse af den afledende frygt er det mere 

flydende aspekt, hvor grænsen mellem frygt og angst flyder sammen – altså grænsen mellem det 

konkrete og mere diffuse. Denne beror på en vedvarende form for uro, forvirring, 

katastrofeforestillinger og tankemylder (Høilund, 2010, s. 19). Baumans pointe er i den forbindelse, 

at individet stilles i en tilstand af tilbagetrukkethed, hvor den naturlige spontanitet, kreativitet og 

nysgerrighed påvirkes af frygten for det uventede således, at individet begrænser sin livsudfoldelse 

(Høilund, 2010, s. 19). Dette perspektiv på frygt låner socialretsfilosof Peter Høilund til sin forståelse 

af frygten som en flydende størrelse, der går ind og påvirker de ellers gældende demokratiske 

retsprincipper på baggrund af en frygt for, hvad der sandsynligvis og potentielt kan ske i fremtiden. 

 

1.2.3 Frygtens ret 

I bogen Frygtens Ret (Høilund, 2010) beskrives en ny lovgivningsmagt, hvor frygten for det uvisse 

etablerer en ny retspraksis præget af en vedvarende angst for det potentielle (Høilund, 2010, s. 9ff). 

Med udgangspunkt i en række nationale såvel som internationale eksempler på frygtens indtræden i 

det demokratiske retssystem opstiller Høilund sin tese om frygtens ret baseret på en forståelse af, at 

frygten for det uvisse er funderet i en række tænkelige scenarier – altså endnu ikke realiserede risici 

(Høilund, 2010, s. 12). Høilunds pointe er således, at frygten afspejles direkte i lovgivningen, da der 

frem for alt lovgives i sandsynligheder og gisninger og ikke en reel vurdering af, hvad der muligvis 

kan ske (Høilund, 2010, s. 12). Retsstatens gældende retsprincipper undermineres på denne baggrund, 

idet tvivlen, som normalt skal komme den tiltalte til gode, tilsidesættes for en vurdering af en potentiel 

og sandsynlig fare (Høilund, 2010, s. 12). Det særligt interessante bliver her, at frygtens ret i stigende 

tilfælde underminerer de retsprincipper og standarder, som er gældende for demokratisk og politisk 

frihed (Høilund, 2010, s. 13). I forlængelse heraf er Høilunds pointe, at frygtens ret ikke har tillid til, 

at retssystemet kan sikre samme tryghed og sikkerhed som den generelle sikkerhedslogik kan gennem 
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kontrol og orden på baggrund af frygt (Høilund, 2010, s. 20). Frygtens ret legitimerer således en 

forskydning af den dømmende magts magt – domstolens magt – til den udøvende magt – Regeringen 

– og den lovgivende magt – Folketinget. Hertil henter frygtens ret sin legitimitet i nødvendighedens 

lov, der underminerer den retssikkerhed, som det demokratiske samfund ellers er bygget op omkring, 

til fordel for det som magthaverne finder nødvendigt (Høilund, 2010, s. 15ff). Det særlige og 

fordelagtige for frygtens ret er, at nødvendighedens lov bygger på et postulat om en presserende 

nødvendighed således, at den gældende lov, de demokratiske retsprincipper og den parlamentariske, 

plurale struktur sættes ud af spil (Høilund, 2010, s. 21). Denne nødvendighed er grundlæggende 

forankret i et politisk og/eller medieskabt spændingsfelt, som ofte accelerer frygtens kraft i mennesket 

og forstærker behovet for kontrol og orden gennem øget sikkerhed (Høilund, 2010, s. 20). 

 

Af ovenstående kan det således udledes, at Høilund forstår frygten som et fænomen, der sætter nye 

rammer for den juridisk-politiske dagsorden, som en lovgivningsmagt i det moderne retssamfund. 

Konkret anskues dette under coronaepidemien, idet nye de hastelovgivninger kan forstås som 

resultatet af en strukturel frygtsomhed, hvor frygten for coronavirussens smittespredning, søges styret 

og reguleret gennem lov. Denne strukturelle frygtsomhed, udfolder Massumi som en mere subtil 

frygt, der i højere grad indvirker på menneskets eget niveau. Følgende fremstilling af frygt er en 

abstrakt frygt, der ikke blot påvirker retssystemet og samfundsstrukturen men, som også opstår som 

en usynlig tåge, udviklet og afspejlet i mennesket selv. 

 

1.2.4 Den ansigtsløse frygt  

Massumi beskriver i forordet til bogen Politics of Everyday Fear (1993) frygt som noget, der indgår 

i alle aspekter af det menneskelige liv og som bliver så snedig, snu og invaderende, at mennesket ikke 

længere kan separere sig selv fra frygten (Massumi, 1993, s. vii). I den forbindelse beskriver han to 

niveauer af frygt – lav-niveaus frygt og den ekstreme form for frygt. Lav-niveausfrygten beskriver en 

naturaliseret, omkringliggende og uudryddelig atmosfærisk frygt, på linje med en kosmisk 

baggrundsstråling (Massumi, 1993, s. viii & 24). Massumis pointe er, at lav-niveausfrygten er en 

hverdagsfrygt, som altid befinder sig i mennesket. Den ekstreme form for frygt er derimod næste 

niveau, hvor frygten er blevet kollektiv. Dette kommer til udtryk i national paranoia, hysteri og panik, 

grundet en frygt for den næste krises omfang (Massumi, 1993, viii). Pointen er, at det afgørende ikke 
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længere er krisens udseende og indhold, men snarere dens størrelse og konsekvenser som særligt 

frygtes: 

 
The content of the disaster is unimportant. Its particulars are annulled by its plurality of possible agents 

and times: here and to come. What registers is its magnitude. In its most compelling and characteristic 

incarnations, the now unspecified enemy is infinite. Infinitely small or infinitely large: viral and 

environmental. 

(Massumi, 1993, s. 11) 

 

Det vides, at krisen lurer derude, det er bare et spørgsmål om tid før den opstår, hvilket er det som 

aktiverer frygtens kerne. Det er frygten for en uset, ansigtsløs fjende, der opererer på et ikke-humant 

niveau. Fjenden er ikke blot uendelig, maskeret eller gemt, fjenden er andetsteds (Massumi, 1993, s. 

11). Dette giver god grobund for den kollektive frygt; det vides, at krisen rammer, dog ikke hvordan 

den ser ud, da både krise og fjende er uidentificerbare og ansigtsløse (Massumi, 1993, s. 12). Pointen 

for Massumi er således, at lav-niveausfrygten – beskrevet som en kosmisk baggrundsstråling – ligger 

og lurer under overfladen og på grund af dets ansigtsløse form, nogle gange kommer til udtryk 

gennem en kollektiv frygt i form af en national frygt for det uvisse (Massumi, 1993, s. 24). Konkret 

kan Massumis perspektiv på frygt anskues under coronakrisen, idet krisens endnu ukendte fremtidige 

omfang og konsekvenser udløser en national frygt, der legitimerer regeringsledelsens særlige 

håndtering af coronaepidemien. 

 

1.2.5 Frygt som specialets blik 

I ovenstående problemfelt er en række perspektiver på frygt i det moderne samfund præsenteret. Dette 

giver specialet mulighed for at analysere coronakrisen og regeringsledelsens håndtering af denne med 

frygt som særligt blik. Ved at inddrage forskellige perspektiver på frygt, giver det specialet mulighed 

for en mere nuanceret forståelse af styring gennem frygt, end var der kun udvalgt ét begreb at lede 

med. Frygt som ledetråd giver således mulighed for at iagttage regeringsledelsens styring i et andet 

perspektiv end oprindelig placeret i, hvor grænserne for, hvad der accepteres af befolkningen 

forskydes grundet frygten for krisens uforudsigelige karakter. Det særlige blik som specialet leder 

med, er således frygt, hvorefter det nu findes relevant at præsentere specialets analysestrategiske 
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overvejelser og teoriapparat, som analysen udarbejdes på baggrund af og som gør det muligt at lede 

efter frygt gennem. 

 

2. Analysestrategiske og metodiske overvejelser 

Specialet trækker hovedsageligt på Michel Foucaults tænkning, magt- og teoriapparat, hvis forståelse 

af samfundsstrukturen og dets kompleksitet danner rammen om en særlig måde at tænke, begribe, 

opfatte og være i verden på. Indledningsvist præsenteres Foucaults videnskabsteoretiske ophav, hvor 

særligt den franske historiske epistemologi er mulighedsbetingelsen for en foucauldiansk 

problematisering af samfundsfænomenet coronavirus. Her anvendes det særlige i Foucaults 

forståelsesapparat – muligheden for at tænke anderledes. Denne mulighed anvendes i kontekst med 

begrebet samtidsdiagnostisk, hvor sammentænkningen af denne og problematiseringsforståelsen 

giver specialet mulighed for at forstå sin omverden og historiske samtid på, på en særlig måde. Hertil 

defineres specialets brug af det politiske begreb, der skal nuancere samtiden ved at vise kampen 

og/eller mangel på samme i diskursen om coronavirus. I relation til dette beskriver afsnittet også 

specialets positionering som del af og midt i samtidens bevægelse. Hertil redegøres for specialets 

etablering af det empiriske felt, hvor Foucaults aktiv beskrives og danner rammen om feltet og dermed 

udgør specialets empiri. Derudover beskrives empiriens udsagnskraft og karakter. Efterfølgende 

redegøres der for Foucaults magtanalytik, som præmis for at gøre brug af hans begrebsapparat og 

dermed som en nødvendighed for måden, hvorpå specialet ser, forstår og fremanalyserer 

magtudøvelse på. 

 

For en konkret analyse af problemformuleringen anvendes Foucaults greb dispositiv, som giver blik 

for de elementer og nedslagspunkter, der under coronaepidemien inddrages i en særlig frygtsom 

magtudfoldelse. Hertil anvendes hans greb om biopolitik, hvor biologiske refleksioner i det politiske 

udfolder tal og statistisk data som en særlige teknologi og legitimeringsgrundlag for magtudøvelsen. 

Af ovenstående foucauldianske magtanalytik og problematiseringsforståelse bliver det således muligt 

at anskue samfundsfænomenet coronavirus i et nyt lys end umiddelbart foregivet. Analysens 

omdrejningspunkt vil således være at fremanalysere den særlige styring under coronaepidemien, som 

påviser eksistensen af et frygtdispositiv ved hjælp af de førnævnte frygtperspektiver. På denne vis 
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kan regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien fremstilles som en særlig frygtsom styring i 

en frygtsom samtid.  

 

2.1 Michel Foucaults videnskabsteoretiske ophav 

Foucault ønskede gennem sit forfatterskab ikke at danne skole, ved insisterende og vedvarende at 

udfordre egne analyser og metodologi (Christensen & Hamre, 2018, s. 5ff). Af samme grund skitseres 

hans greb ofte gennem en negativ afgrænsning, der beskriver alt det grebene ikke er (Andersen, 1999, 

s. 28ff). Fællesnævneren i hans analytiske fremgangsmåde er at tænke anderledes ved at undersøge 

og problematisere tingenes tilblivelse i et historisk perspektiv. Hertil forstår Foucault at 

afselvfølgeliggøre og afnaturalisere de indlejrede forforståelser, hvis sandheder verden erkendelses 

gennem (Christensen & Hamre, 2018, s. 11). Historien for Foucault skal ikke anskues som en 

kontinuerlig udvikling over tid, men snarere som opbrudte historiske epoker, hvis fænomener skabes 

og defineres afhængig dets kontekst. Pointen er således, at alt fremstår kontingent afhængig det 

perspektiv, som anlægges et givet fænomen, hvortil en problematisering af dette muliggør, at nye 

verdensanskuelser kan træde frem (Christensen & Hamre, 2018, s. 10). 

 

Foucaults analyser var forankret i den franske historiske epistemologiske tradition med aner i anti-

essentialismen. Til forskel fra den angelsaksiske forståelse af epistemologi – som erkendelsesteori – 

beror den franske epistemologi på de historiske vilkår og betingelser for at skabe og beskæftige sig 

med videnskab (Christensen & Hamre, 2018, s. 21). Hertil bliver det centrale i den historiske 

epistemologi at undersøge, hvilke anordninger omkring videnskaberne, der gør, at disse producerer 

en særlig erkendelse og bestemte forståelser af virkeligheden (Christensen & Hamre, 2018, s. 22). 

Trods flere påstande og analyser af Foucault som antirealistisk, herunder socialkonstruktivist – 

hvorigennem filosofiske og historiske undersøgelser påviser videnskabens produktion af erkendelse 

som konstrueret gennem sociale fællesskaber – anskuer den historiske epistemologi ikke verden på 

samme måde. Foucaults analyser beror derimod på en form for konstrueret realisme. Her bliver anti-

essentialismen central, da denne beskriver det konstruerede humanistiske subjekt som et fænomen 

betinget dets historiske tilstedeværelse snarere end som en endegyldig essens og sandhed 

(Christensen & Hamre, 2018, s. 22). Det er gennem den historiske epistemologi, at Foucault udvikler 

sit problematiseringsblik (Eliassen, 2016, s. 41), hvori de selvfølgeliggjorte og naturlige fænomener, 

anskuelser og forforståelser demaskeres og afselvfølgeliggøres. 
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2.2 Problematisering som blik 

Det kan ud fra ovenstående videnskabsteoretiske erkendelse – forankret i den historiske epistemologi 

– udledes, at Foucault med sine analyser får mulighed for at problematisere fænomener stadfæstet 

som videnskabelige sandheder i et historisk perspektiv. Essensen i hans analyser bliver således at 

identificere, analysere og problematisere fænomener og sandheder i lyset af et andet perspektiv end 

det de umiddelbart er placeret i (Christensen & Hamre, 2018, s. 23). Erkendelsens historiske 

tidsaspekt bliver således særligt relevant for produktionen af videnskab, idet dette afslører 

mekanismerne omkring sandheden, hvortil en særlig virkelighedsopfattelse træder frem. Derudover 

bliver den historiske horisont betingelsen for, at noget kan stadfæstes som videnskabelig sandhed på 

et bestemt tidspunkt, hvoraf dette kunne have været anderledes (Christensen & Hamre, 2018, s. 23). 

Konkret anskues dette ved at betragte coronavirus som et særligt fænomen, hvortil ny viden og 

sandhed bliver nødvendigt i skabelsen af samtidens eksistens. I et interview beskriver Foucault 

problematiseringens historiske relevans på følgende måde: 

 
F: (...) what I intended to analyze in most of my work was neither people’s behavior (which is 

something that belongs to the field of social history), nor ideas in their representative values. What I 

tried to do from the beginning was to analyze the process of “problematization” – which means: how 

and why certain things (behavior, phenomena, processes) became a problem. Why, for example, 

certain forms of behavior were characterized and classified as “madness” while other similar forms 

were completely neglected at a given historical moment. 

(Bless, 1980, s. 17) 

 

Det kan fra ovenstående citat udledes, at det centrale for Foucaults analyser er at undersøge, hvorfor 

og hvordan for eksempel coronavirus som fænomen på et bestemt historisk tidspunkt opfattes som et 

problem. I hans værk biopolitikkens fødsel (2009) – forelæsninger på Collége de France i perioden 

1978-1979 – beskriver han sin metodiske tilgang ud fra en antagelse om, at fænomenerne ikke findes. 

Argumentet for metoden er, at denne afselvfølgeliggørelse af fænomenet muliggør en undersøgelse 

af dets praksisser i et andet perspektiv end det, som ellers har været knyttet til fænomenet (Foucault, 

2009, s. 17). Som anskuet i ovenstående citat understreger Foucault vigtigheden af 

problemudpegningens udgrænsning af andre lignende problemer som værende relevant for analysen 

af fænomenets – i dette tilfælde coronavirussens – karakter som problematisk. Pointen er, at 
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problematiseringen er tosidig og indeholder en sondring mellem det normale og det afvigende eller 

det inkluderede og det ekskluderede (Christensen & Hamre, 2018, s. 51).  

 

Fænomenet kan således anskues i relation til det normale, hvortil subjekter, der afviger fra 

karakteristika, som går under normaliteten, anses som værende normale/unormale. Formålet med 

analysen bliver dermed at belyse problematiseringerne, ud fra fænomener og erfaringer, som er fundet 

sted på et givet historisk tidspunkt for dermed at undersøge de løsninger, som har forårsaget et 

problem og dermed dets karakter som problematisk (Christensen & Hamre, 2018, s. 52). Hertil forstår 

Foucault problematiseringen som løsningen på et generelt problem, der efterfølgende avler et nyt 

problem eller en variation af denne (Foucault, 1996, s. 421). Pointen med problematiseringen er 

således, at denne altid fremstår kontingent og aldrig udtømmende men blot avler nye 

problemudpegninger samt udgrænser andre former for problematisk adfærd (Christensen & Hamre, 

2018, s. 53). For mennesket gælder, at disse problematiseringer skaber bestemte rammer, hvori 

mennesket formes og moduleres i overensstemmelse med fænomenets status og karakter. Pointen 

bliver således, at bestemte historiske problematiseringer yder indflydelse på mennesket gennem en 

erkendelse af fænomener som fejlagtige/problematiske og dermed gennem sondringen mellem 

rigtig/fejlagtig praksis, adfærd og/eller erkendelse. Konkret i specialet vil regeringsledelsens 

forståelse af, hvordan coronaepidemien skal håndteres – og dermed befolkningens erkendelse af 

denne – problematiseres. Ambitionen er at analysere, hvordan coronavirus har ændret grænsen for, 

hvad der betragtes som den gode opførsel og/eller mangel på samme. 

 

2.3 En kritisk samtidsdiagnostik og specialets iagttagelsesmæssige refleksioner 

Som præmis for den historiske epistemologiske forskningstradition og dermed også Foucaults 

problematiseringsblik indskriver specialets bidrag såvel som dets empiri sig i en given historisk 

samtid. På denne vis er det klart, at specialets tilblivelse er betinget af mødet med samtiden og måden, 

hvorpå specialet forholder sig til denne. Specialet skabes således i en løbende bevægelse i takt med, 

at samtiden undersøges og opdages på en problematiserende måde. Af samme grund kan specialet 

anskues som en kritisk samtidsdiagnostik, hvis erkendelse af fænomener blandt andet centreres om 

aktiviteter i et tidsligt perspektiv – som noget, der “(...) udøves i en foranderlig nutid, men har et 

fortløbende mellemværende med fremtiden såvel som fortiden” (Kristensen, 2017, s. 25). Af dette 

forstås regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien som noget, der udøves i en hastig 
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foranderlig nutid, hvis rationale er forankret i fortidens erfaringer og hvis styring yder indflydelse på 

fremtidens demokratiske retsprincipper. Det særlige ved den kritiske samtidsdiagnostik er således, at 

dennes erkendelsesinteresse består i at synliggøre antagelser, fordomme og selvfølgeligheder, der gør 

sig gældende i bestemte måder at erkende på og at stille sig kritiske overfor (Kristensen, 2017, s. 25). 

 

Når ambitionen er at stille sig kritisk overfor særlige selvfølgeligheder og måder at erkende verden 

på, kan der således ikke være tale om et privilegeret iagttagelsespunkt uden for analysen. Ud fra 

præmissen om ikke at iagttage fra et fastlåst iagttagelsespunkt – hvor også vi som specialets forfattere 

indgår i den samtid som specialet er skabt i – bliver det muligt for specialet at bevæge sig rundt om 

magten og at se denne gennem flere forskellige bevægelser og former. Fremfor at iagttage fra et 

bestemt ståsted, sanses, opleves og tænkes specialet fra centrummet af den samtid det indgår i og som 

det er et produkt af. På denne vis er det klart at udarbejdelsen af specialet og specialets sprogbrug 

også er underkastet samtidens sandhed for viden, diskurs og akademisk formidling. Kunsten bliver 

således at tænke anderledes på trods af, at specialet er et produkt af en diskursiv virkelighed og 

begrænses af samtidens måde at omtale og beskrive verden på. Konkret søger specialet at 

fremanalysere og påvise, at regeringsledelsens styring gennem frygt under den samtidige coronakrise 

har og får samfundsmæssige konsekvenser i nutid såvel som fremtid.  

 

I forlængelse af dette bliver det interessant at diskutere om der i regeringsledelsens håndtering af 

coronaepidemien kan identificeres nogle helt særlige tendenser, hvor det politiske – som skaber og 

forhandler mening – i højere grad umuliggøres grundet en frygt for virussens fatale konsekvenser. 

Her trækker specialet på filosofferne Ernesto Laclau og Chantal Mouffes politikbegreb som en kamp 

om mening, hvor det politiske bliver evnen til at formulere alternativer til den herskende diskurs og 

dermed de sociale krav og normer samt den kollektive identitet (Laclau og Mouffe, 2002, s. 12f). Det 

politiske skaber således den sociale virkelighed, dog aldrig den endelige orden – men snarere en kamp 

perspektiver og meninger imellem (Laclau og Mouffe, 2002, s. 12). Af samme grund bør 

regeringsledelsens diskurs og sandhed om coronavirus også kunne betragtes som netop en politisk 

kamp om mening mellem regeringsledelsen og den politiske opposition samt offentlighedens 

meninger. Med dette in mente, bliver det interessant at betragte den særlige samtid som 

coronavirussen skriver sig ind i, hvortil specialet vil diskutere om det overhovedet er muligt at være 

uenig med regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien og dermed om den politiske kamp er 

mulig. Forinden dette undersøges det om regeringsledelsens håndtering af coronavirussen kan forstås 
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som en særlig måde at styre befolkningen på. I den forbindelse findes det afgørende at klarlægge 

specialets empiriske felt og udformningen heraf. 

2.4 Etablering af det empiriske felt: arkivet 

For en etablering af det empirisk felt i specialet anvendes Foucaults forståelse af et arkiv. Ved arkiv 

forstår Foucault ikke en særlig disciplin i sin analyse, men snarere et forskningsdomæne, hvor de 

diskursive udsagn både anskues “(...) in a society, different bodies of learning, philosophical ideas, 

everyday opinions, but also [in] institutions, commercial practices and police activities, mores – all 

[these] refer to a certain implicit knowledge (...) special to this society” (Foucault, 1989, s. 261). Det 

særlige ved arkivet er således, at analysens genstand ikke udelukkende er centreret om sproget, men 

betragter alle de diskursive størrelser omkring et givet fænomen, der tilsammen udgør en viden om 

en særlig samtid (Foucault, 1989, s. 289). Af samme årsag betragter Foucault også de diskursive 

udsagn som monumenter fremfor dokumenter, idet betegnelsen monumenter undlader de geologiske 

aspekter (Foucault, 1989, s. 310), der kræver et tålmodigt og detaljeret kendskab til fænomenet 

(Foucault, 1989, s. 370). Arkivet skal således ikke forstås som en udtømmende størrelse, men snarere 

som et sæt af regler, der bliver bestemmende for udsagnets fremkomst og transformation i en given 

samtid (Foucault, 1989, s. 309). Derudover muliggør betegnelsen monumenter også at anskue disse 

som punkter i en diskursiv struktur, hvor målet bliver at kortlægge og fremvise regulariteten i 

spredningen af udsagnene for dermed at anskue de diskursive formationer (Villadsen, 2017 s. 304f). 

 

Af Foucaults arkivforståelse – som indsamlingen af en række udsagn – bliver det således muligt at 

udvælge og afgrænse analysens empiriske felt. For en besvarelse af problemformuleringen anvendes 

også Foucaults dispositiv greb, hvoraf empirien bliver af både diskursiv og ikke-diskursiv karakter, 

hvorfor disse kommer til at spille ind i udvælgelsen af denne. Monumenterne er således udvalgt ud 

fra en vurdering af om der fremtræder særlige formationer diskursive og ikke-diskursive monumenter 

imellem. Konkret har pressemøderne i Statsministeriet under coronaepidemien været det empiriske 

omdrejningspunkt, hvorigennem afsøgningen af regeringsledelsens håndtering af epidemien har haft 

sit udgangspunkt. Herigennem har det været muligt at afsøge og afdække regeringsledelsens viden 

om coronavirus samt det bagvedliggende rationale som styringen funderes i, hvoraf specialet søger 

at påvise, at frygten har udgjort en væsentlig del af denne styring. Måden hvorigennem dette påvises 

er i de monumenter – i opgaven beskrevet som nedslagspunkter – af både diskursiv og ikke-diskursiv 
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karakter, som først anskues i pressemøderne og dernæst videre undersøges som ikke-diskursive 

monumenter.  

 

Arkivet er udformet i bilag 1, hvorefter nedslagspunkterne fra pressemødet er bearbejdet i bilag 2 og 

farveinddelt samt opgjort i hovedkategorier alt efter udsagnets karakter. Herefter er 

hovedkategorierne inddelt i elementer – som Foucault beskriver i sit dispositiv greb som værende 

blandt andet diskurs, regulative beslutninger, arkitektur, administrative foranstaltninger og lov. Heraf 

har det været muligt at identificere følgende nedslag: de nationale nedlukninger, smittetallenes 

karakterer, skræmmeeksemplerne fra udlandet, byrummets- samt offentlig institutioners indretning, 

diverse forsamlingsforbud, aflivning af mink, påbud om mundbind, smittestop-appens gavnlighed, 

coronapassets nødvendighed samt diverse lovændringer i lyset af coronaepidemien. Af disse 

nedslagspunkter har specialet søgt disses forgreninger i andre af samfundet niveauer – foruden det 

nationale/statslige – herunder det kommunale-, det institutionelle- og det individbaserede niveau. 

Disse er søgt andetsteds i diverse artikler, på websites, i rapporter samt udtalelser fra eksperter. Det 

bemærkes, at arkivets indhold og omfang overgår analysens udvalgte nedslagspunkter, trods det 

fortsat er vurderet, at de udvalgte nedslagspunkter i analysen fremviser de generelle tendenser i 

udsagnene om coronaepidemiens frygtsomme konsekvenser for det danske samfund. 

 

2.5 Empiriens karakter og udsagnskraft  

Specialet er udelukkende udarbejdet af offentlig tilgængelig empiri af diskursiv og ikke diskursiv-

karakter, hvilket blot understreger, at den særlige frygtsomme magtudøvelse under coronaepidemien 

ikke kræver en særlig adgang, indsigt eller kendskab til coronavirus. Tværtimod styres der bredt 

gennem frit tilgængelig information, som specialet søger at argumentere for i langt de fleste tilfælde, 

kan være svær at undgå. Her er der tale om stærkt invaderende og subtile elementer i befolkningens 

hverdag blandt andet ændringen i byrummet, institutioners udformning, gennem 

forsamlingsforbuddene og påbud om mundbind. Af særlig stærk udsagnskraft findes pressemøderne 

af regeringsledelsen, hvorfra befolkningen i udbredt grad og første gang blev konfronteret med 

coronavirussens frygtindgydende konsekvenser og særlige forholdemåde til epidemien. Det er også 

herudfra analysens nedslagspunkter udspringer og danner rammen om undersøgelsen af, hvordan 

regeringsledelsens styring under coronaepidemien kan karakteriseres som en særlig frygtsom måde 

at disponere befolkningen på. 
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3. Magtanalytik 

For en besvarelse af problemformuleringen i lyset af Foucaults problematiseringsforståelse, er det 

væsentligt først at redegøre for, hvilken magtforståelse denne baseres på og udvikles gennem. At 

tænke anderledes i foucauldiansk terminologi er som tidligere redegjort for specialets ambition, 

hvortil også Foucaults magtanalytik bliver særlig central. Her er det relevant at have det metafysiske 

for øje i Foucaults tænkning, idet magten i hans magtanalytik erkendes som magt i kraft af livet og 

dermed noget allerede eksisterende, der forudsætter et udenfor magten. Følgende afsnit har på denne 

vis til formål at redegøre for Foucaults magtanalytik, hvortil magt virkemåde beskrives som følgende: 

“(...) [Power] is never localized here or there, never in anybody’s hands (...) Power is employed and 

exercised through a net-like-organisation” (Foucault, 1980, s. 98). Magt kan på den baggrund 

beskrives som værende relationel og centrumløs, idet magt ikke forstås som noget bestemt i ental, 

men snarere som en størrelse, hvis kraft står i relation til andre kræfter. Kraftens objekt eller subjekt 

er dermed kun kraften i sig selv og uden centrum (Deleuze, 2004, s. 84). Af det relationelle forstås 

også magtens virke gennem at påvirke fremfor at tvinge, hvilket adskiller sig fra den klassiske 

sociologiske magtforståelse, hvor frihed forstås gennem fraværet af tvang (Christensen & Hamre, 

2018, s. 26). Magt kan i den klassiske sociologiske forståelse således fremstå som et subjekt i stand 

til at tilegne sig tilhængere, agere gennem disse og dermed som en størrelse, der kan holdes ansvarlig 

for forskellige hændelser (Raffnsøe, 2000, s. 46). 

 

Det særlig centrale i Foucaults magtanalytik, til fordel for den klassiske sociologiske tradition er, at 

denne beror på en frihed, da magt kun kan udøves over frie subjekter for så vidt, at de er frie. Foucault 

beskriver forholdet mellem magt og frihed på følgende måde: 

 
When one defines the exercise of power as a mode of action upon the actions of others, when one 

characterizes these actions by the government of men by other men – in the broadest sense of the term 

– one includes an important element: freedom. Power is exercised only over free subjects, and only 

insofar as they are free. By this we mean individual or collective subjects who are faced with a field 

of possibilities in which several ways of behaving, several reactions and diverse comportments, may 

be realized. 

(Foucault, 1982, s. 790) 
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Det særlige i ovenstående citat og ved magtanalytikkens frihedselement er, at i tvangens fravær får 

individet mulighed for selv at vælge, hvordan det forholder sig til og handler på, i og omkring 

forskellige magtrelationer. Ved at forstå magt ved fraværet af tvang, bliver magt i stedet en skabende 

størrelse, der producerer mulighedsrum for subjekter (Christensen & Hamre, 2018, s. 26). Magt 

optræder derfor som en bevægelse og relation man må forholde sig til, men foreskriver ikke, hvordan 

denne forholdemåde skal være (Christensen & Hamre, 2018, s. 26). Konkret i specialet kan dette 

anskues, idet regeringsledelsen ændrer befolkningens mulighedsrum for social aktivitet, hvortil det 

bliver den enkelte borgers opgave selv at forvalte frihedens mulighedsrum. Magt er på denne vis 

generativ, hvor relationerne den indgår i får en skabende karakter. I den forbindelse inviterer 

Foucaults magtanalytik til et særligt og mere produktivt sprogbrug, i form af verber som at tilskynde, 

fremkalde, afrette, vanskeliggøre, disponere, indskrænke eller begrænse (Deleuze, 2004, s. 85). 

Sprogbruget tydeliggør således den subtile måde, hvorpå magten fremmer ønskede effekter og 

hæmmer uønskede. Magtens kraft overstiger dermed også vold, tvang og verber som skal og må og 

lader sig ikke definere gennem disse. Vold og tvang udøves på legemer, hvis form ønskes ødelagt 

eller ændret, hvorimod magts eneste væren er selve relationen. Deleuze beskriver det på følgende 

måde: “[kraften] har ingen anden væren end selve relationen: det er en handling på handlingen, på 

eventuelle eller aktuelle handlinger, fremtidige eller nutidige, det er en helhed af handlinger på 

mulige handlinger” (Deleuze, 2004, s. 85). Magtudøvelsen anskues således som en bevægelse, da 

magtens egen kraft defineres ved evnen til selv at påvirke andre kræfter. I relation til specialet anskues 

magtens kraft her som det relationelle – i handling på handling – såfremt befolkningen, eller dele 

heraf, handler på regeringsledelsens handling. 

 

3.1 Magtens mikrofysik 

I den forbindelse bliver det relevant at medtænke magtens mikrofysik, som er et begreb Foucault 

bruger til at beskrive magt som noget, der ikke blot bearbejder viljen, men også gør legemet til sin 

genstand (Eliassen, 2016, s. 118). Han beskriver alle magtrelationer som værende fysiske, forstået på 

den måde, at de er relationer mellem kroppe og den politiske magt. I den forbindelse kritiserer 

Foucault den klassiske sociologiske magt, da denne overser, at det moderne samfunds politiske magt 

primært udøves på kroppe, før magt påvirker individets bevidsthed og før denne udøves på sindet 

(Eliassen, 2016, s. 119). Magtens umiddelbare formål bliver da “(...) at udvikle mønstre og vaner, 

reflekser og bestemte måder at handle på” (Eliassen, 2016, s. 120) således, at det er gennem 
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tilegnelsen af vaner og reflekser, at individet formes på en anden måde end gennem vold og tvang. 

Magtens mikrofysik er således ikke et abstrakt, centralt niveau, hvorfra staten udøver sin magt, men 

snarere et mangfoldigt felt, mellem sociale praksisser og kroppene, der indgår heri (Eliassen, 2016, 

s. 122). En konkret måde, hvorpå magtrelationer kommer til udtryk er gennem organiseringen af rum. 

Ved at organisere for eksempel skoler, kulturinstitutioner og byrum på en bestemt måde kan magten 

lede, hvordan legemer bliver i stand til at bevæge sig i et givet rum (Eliassen, 2016, s. 120). Dette gør 

det muligt for magtrelationerne subtilt at kontrollere og korrigere, hvordan legemerne flytter sig og 

bevæger sig. Formålet med at præge rums udformning er således at “(...) tøjre kroppens kræfter” 

(Eliassen, 2016, s. 120). Magten kan på denne vis fysisk forme kroppenes spontane reflekser, hvorfor 

bevidstheden bliver lettere at styre når kroppen er styret. 

 

3.2 Magt og modmagt 

En anden særlig præmis for Foucaults magtanalytik er dens tosidighed – magt og modmagt. I en 

samtale mellem Foucault og Deleuze i 1972 (Foucault, 1977) beskrives modmagtens potentialitet 

særligt i relation til intellektet. For en uddybning af dette præsenteres indledningsvist intellektets 

formning af samfundet, anskuet i nedenstående citat: 

  
The intellectual was rejected and persecuted at the precise moment when the facts became 

incontrovertible, when it was forbidden to say that the emperor had no clothes. The intellectual 

spoke the truth to those who had yet to see it, in the name of those who were forbidden to speak 

the truth: he was conscience, consciousness, and eloquence. 

(Foucault, 1977, s. 207) 

  

Af citat fremgår intellektet som styret fra det øjeblik dets fakta, erkendelse og sandhed findes 

uforeneligt med magt. Dette eksemplificeres og beskrives af Foucault med fortællingen om kejserens 

nye klæder, hvor en lille dreng – intellektet – gør folket og kejseren – de undertrykte – opmærksomme 

på, at kejseren slet intet tøj har på, hvortil kejserens skræddere igen forsikrer kejseren om, at han er 

iklædt de fineste klæder. Det særlige ved Foucaults forståelse af magt er, at denne producerer et 

system, der blokerer, forhindrer og invaderer massens viden og diskurs, hvorfor den lille drengs 

sandhed i den foucauldianske magtanalytik undermineres af magt. Magt findes således ikke længere 

i autoritetens/suverænens censurering af bestemte sandheder, men gennemsyrer derimod det sociale, 
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dets relationelle karakter og erkendelse, hvorfor folket alle synes at kunne se, at kejseren er iklædt de 

fineste klæder inden drengen påstår andet (Foucault, 1977, s. 207). Konkret i specialet findes det 

relevant at diskutere om det for individet overhovedet er muligt at yde modstand mod magten, idet 

denne gennemsyrer det sociale og dermed individets erkendelse af verden. Pointen i fortællingen om 

intellektet er på denne vis, at intellektet hverken kan tale og/eller kæmpe på vegne af de undertrykte, 

men blot gøde jorden for den kamp og dermed modmagt som de undertrykte må føre, hvorved det 

interessante bliver at diskutere om denne kamp er mulig at kæmpe under den forestående coronakrise.  

 

Foucault hævder i relation til hans fortælling om intellektet, at denne forskydning af magtens form, 

hvori intellektet indoptages og formes af magtens sandhed, udgør intellektets nye position som 

værende objekt for magtens diskurs (Foucault, 1977, s. 207f). Hertil består opgaven for intellektet 

ikke længere i at forkynde massen med information og viden, men snarere at hævde sin egen eksistens 

som intellekt og gøde jorden for livet. Livets kan på den måde anskue de hidtil kendte 

magtmekanismer på en anderledes måde end før og dermed potentielt yde modstand, bekæmpe 

og/eller modarbejde disse (Foucault, 1977, s. 208). Foucault anskuer magtens modmagt fra det øjeblik 

intellektets rene fakta, sandhed og erkendelse afvises og benægtes til fordel for systemets egen 

sandhed, hvor ideen om intellektets etos og udsagn kommer til at udgøre magtsystemets sandhed 

(Foucault, 1977, s. 108). Konkret i specialet kan dette anskues ved, at sundhedsmyndighedernes etos 

og udsagn lånes i den politiske magtudøvelse og regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien. 

Deleuze fremhæver og præciserer senere denne pointe, hvortil han beskriver, at: 

 
Overmennesket har aldrig nogensinde betydet andet, det er i selve mennesket, at livet må sættes frit, 

eftersom mennesket selv er en måde at holde det indespærret. Livet bliver en modstand mod magten, 

i det øjeblik magten tager livet som sin genstand. 

(Deleuze, 2004, s. 107) 

 

Af samme pointe bliver det således tydeligt, at modmagt – opdaget i mennesket selv – altid går forud 

for magt, idet livet – beskrevet som en altid spirende kraft i menneskets indre – bliver en modstand 

mod magten, idet magten søger at administrere og forvalte livet selv. Dette er en ontologisk præmis 

for selve mennesket, da det ifølge Foucault er heri, at “(...) man må opsøge helheden af de kræfter og 

funktioner, der yder modstand... mod menneskets død” (Deleuze, 2004, s. 107). Før der er magt i 

verden, er der således altid menneskelige drifter og begær i form af viljen til liv. Heri ligger 
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modstanden, der også kan beskrives som en spirende kraft inde i mennesket, som altid vil mere liv, 

hvorfor det altid herskende begær efter liv går forud for enhver magt og dermed skaber modmagtens 

potentialitet. I specialet bliver det således interessant at diskutere om magtens indskrænkning af livets 

mulighed for modstand, hvor magten på grund af den frygtsomme coronakrise – og denne forståelse 

som hele det sociale er gennemsyret af – i mindre grad tåler, at intellektet udmarver og undergraver 

magtudøvelserne, ud fra et rationale om, at dette er for farligt. 

 

3.3 Modmagtens synlighed 

Det bliver af ovenstående tydeligt, at Foucault ikke forstår magt og modmagt som to separate tandhjul 

forskudt i tid, sted og/eller distance. Snarere forstår Foucault magt og modmagt som to mekanismer, 

der sameksisterer, hvoraf den enes eksistens betinges af den andens. Foucault beskriver det således, 

at ”Where there is power, there is resistance, and yet, or rather consequently, this resistance is never 

in a position of exteriority in relation to power” (Foucault, 1978, s. 95). Heraf kan det udledes, at 

Foucault forstår modstanden på lige vilkår som magten, hvoraf det centrale bliver at afsløre denne, 

ikke af bevidsthedsårsager, da massen allerede er bevidst om denne, men snarere for at svække, 

udmarve og undergrave magten for dermed at tage magt (Foucault, 1977, s. 208). Denne pointe 

udfolder filosof og kulturteoretiker Byung-Chul Han i teksten Why revolution is no longer possible 

today (2015), hvor den moderne modstand beskrives som vanskelig grundet magtens relationelle og 

ikke repressive karakter, der resulterer i en usynliggørelse af fjenden. Der er dermed ikke ét sted for 

den store modstand, som arnested for en potentiel revolution mod magten, men snarere flere 

forskellige modstandere af forskellig slags, som indskriver sig i magtrelationens sfære. Magten virker 

heller ikke længere undertrykkende men er flyttet ind i individet selv, hvoraf livets begær bliver gjort 

til dets egen drivkraft i overensstemmelse med magtens ønske (Han, 2015). Af denne grund er det 

blevet sværere at udøve kritik, idet magten tager livets begær som sin genstand, hvor begærskraften 

formes og udstikkes af magten selv (Han, 2015). I specialet bliver tesen, at regeringsledelsens 

forståelse af coronavirussens frygtsomme karakter indoptages i befolkningens indre substans og 

dermed former dets begær, hvilket pacificerer befolkningens naturlige begærskraft og lyst til mere 

liv. 

 

Af samme grund forstår Foucault også modstanden som noget, der udvikles omkring magt, 

hvorigennem modmagt bliver mulig at anskue på følgende måde: 
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(…) to speak on this subject, to force the institutionalized networks of information to listen, to produce 

names, to point the finger of accusation, to find targets, is the first step in the reversal of power and 

the initiation of new struggles against existing forms of power. 

(Foucault, 1977, s. 214) 

  

Af ovenstående citat kan det udledes, at magt i det øjeblik det udpeges, synliggøres og erkendes som 

magt er første skridt mod at vende magten om, og dermed yde modmagt og/eller kamp mod de 

eksisterende former for magt. Deleuze fremhæver og præciserer denne pointe: 

 

Hvis magten er konstitutiv for sandheden, hvorledes så begribe en ‘sandhedens magt’, der ikke længere 

er magtens sandhed, en sandhed der følger af de transversale modstandslinjer og ikke længere magtens 

iboende grænser? Hvorledes ‘overskrides grænserne’? 

 (Deleuze, 2004, s. 109) 

 

Af ovenstående kan det udledes, at Deleuze anskuer modstandspotentialet som det at vende sin afmagt 

til livskraft – idet mennesket begriber sandhedens magt – via en anderledes måde at tænke, se og 

anskues verden på og dermed overskride grænserne for magtens sandhed. Interessant er det at anskue, 

hvori modstanden finder sin kraft, hvortil Deleuze beskriver “(...) fordoblingen af en tilblivelse” 

(Deleuze, 2014, s. 113). Hertil skal det dobbelte kun forstås som en inderliggørelse af det udenfor 

(Deleuze, 2014, s. 112), at lade sig opsøge, inspirere og indoptage af andres erfaringer, sansninger og 

verdensanskuelser. Det er gennem dette, at Deleuze forstår modstanden som en foldning af sig selv 

og sin måde at tænke på, hvortil han beskriver “At tænke er at folde, at fordoble det udenfor i et 

indenfor, der svarer til det udenfor” (Deleuze, 2014, s. 131). Af dette udenfor skal forstås menneskets 

modtagelighed overfor at lade sig påvirke af det udenforstående, hvortil det at lade sig påvirke også 

påvirker det udenfor. Heraf kan modstandspotentialet anskues som en foldning af alt det 

omkringliggende, hvortil mennesket folder sin virkelighed og verden ved at forbinde sig med kræfter 

i det udenfor, hvilket gør, at mennesket inde for et meget afgrænset område bliver i stand til at tænke 

anderledes, gøre tingene på en anden måde og dermed også påvirke det udenforstående (Deleuze, 

2014, s. 131). Konkret i specialet bliver modstanden mulig i det øjeblik individet folder sig selv, sin 

måde at tænke på og dermed forholdemåde til den udenforstående magt – regeringsledelsens påbud 

og restriktioner. 
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4. Biopolitik 

Som det af ovenstående redegøres for, skal Foucaults magtanalytik i specialet forstås som en præmis 

for at aktivere Foucaults tanke- og begrebsapparat. Biopolitikken anvendes på den baggrund som et 

mere konkret og analytisk værktøj. Foucault anskuer biopolitikkens tilblivelse som et historisk skift 

i statsmagten i midten af 1700-tallet – forårsaget af kapitalismen (Christensen & Hamre, 2018, s. 31) 

– da menneskets biologiske omstændigheder for første gang i historien tages i betragtning i det 

politiske (Foucault, 1978, s. 142). Det biologiske menneske blev fra denne periode en politisk-

økonomisk faktor og indikator i forvaltningen og administrationen af det moderne samfund (Eliassen, 

2016, s. 140). Dette skyldes jævnfør Foucault, at de daværende udfordringer/problemer ikke længere 

opstod grundet undersåtternes forhold til fyrsten men snarere grundet fænomener i befolkningen, 

såsom dets sundhed, hygiejne, fødselsrate, levealder og reproduktion (Eliassen, 2016, s. 145). 

Biopolitikken er således af forebyggende karakter, hvis sigte er befolkningens sundhed reguleret 

gennem det omkringliggende miljø via en organisering og strukturering som følge af mennesket 

samliv (Foucault, 2009, s. 175). Hertil trækkes der på en ny administrativ teknologi – statistikken – 

som skal forsyne staten med den nødvendige viden om sig selv. I den forbindelse bliver det levende 

væsen – livet – genstand for beregning, vedligeholdelse, optimering og manipulation. Statistikken 

skal dermed bibringe viden om statens demografi anskuet i et økonomisk perspektiv for at opretholde 

en levedygtig befolkning og dermed kapitalismens arbejdsstyrke (Eliassen, 2016, s. 145). 

Biopolitikken bliver således en indikator på, hvilke faktorer, der har indvirkning på folkesundheden 

og dets optimering (Eliassen, 2016, s. 142). Hertil søger biopolitikken på baggrund af befolkningens 

sundhed og velfærd samt statens økonomiske selvopretholdelse, at modvirke og forebygge potentielle 

sygdomme (Eliassen, 2016, s. 141) – blandt andet i form af store epidemier. I specialet aktiveres 

begrebet biopolitik til at påvise regeringsledelsens kontrol med epidemien ved at indsamle viden om 

statens demografi i form af de daglige smitte- og dødstal samt potentielle mørketal. 

 

4.1 Forvaltningen af liv 

Biopolitik betegnes også af Foucault som biomagt, uden nogen systematisk eller konkret sondring 

mellem disse to begreber (Eliassen, 2016, s. 140). Begrebet biopolitik/biomagt opstod i relation til og 

i kølvandet på magtmekanismerne, suverænitet og disciplinering. Biomagten adskiller sig kraftigt fra 

suverænitetsmagten, blandt andet på grund af suverænitetens magtudøvelse gennem tvang og vold 
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(Eliassen, 2016, s. 141). Sværere er det at adskille biomagten – hvis genstand er miljøet – fra 

disciplinærmagten – hvis genstand er kroppen – da begges magtudøvelse er af produktiv karakter 

(Eliassen, 2016, s. 141). I biomagtens tilblivelse gøres op med suverænitetens retssubjekt, hvis færden 

og bedrift reguleres gennem lov og ret. Mennesker betragtes derfor som levende skabninger, hvis 

bedrifter og kontrol placeres på livets eget niveau gennem livets egen selvforvaltning (Foucault, 1978, 

s. 137; Eliassen, 2016, s. 139). Biomagten alene retter sig således mod en hel befolkning og dets vitale 

selvopretholdelse (Eliassen, 2016, s. 140ff). Denne magtform beskriver den politiske rationalitet – 

effektiviteten – som fremkommer i takt med kapitalismen i det 18. århundrede. Det kan fra 

ovenstående således udledes, at biopolitikken flytter disciplineringens mikroperspektiv på mennesket 

og kroppen, til det levende væsen som et samfundslegeme anskues i et makroperspektiv (Eliassen, 

2016, s. 141). 

 

Senere i Foucaults forfatterskab, nærmere i hans forelæsningsrække Sikkerhed, territorium og 

befolkning fra 1977-1978 på Collége de France beskrives biopolitikkens forhold til liberalismen i 

relation til sikkerhed (Eliassen, 2016, s. 156). Økonomien bliver i Foucaults analyser en betingelse 

for, at det levende væsen sikrer sin videre eksistens. Liberalismen bliver i samme forbindelse en 

afgørende faktor for måden at styre et samfund på (Eliassen 2016, s. 156). For biopolitikken, hvis 

genstand bliver miljøet, bliver den økonomiske liberalismes styringsredskab således miljøet i dets 

hele form, frem for enkelte delelementer af miljøet (Eliassens, 2016, s. 156). Den økonomiske 

liberalisme hos Foucault anskues som en systematisk overvejelse af måder at styre en befolkning på 

(Eliassen, 2016, s. 157). I lighed med de klassiske økonomiske teorier, skal statslig regulering og 

indblanding holdes på et minimum grundet et effektivitetshensyn, da det at lade de styrede styre sig 

selv, regnes for den mest effektive måde at styre på (Eliassen, 2106, s. 158). I den forbindelse 

håndhæver Foucault således et væsentligt princip i liberalismens rationalitet, som værende frihed fra 

indgriben (Foucault, 2009, s. 84ff; Eliassen, 2016, s. 158), hvorfor produktionen af frihed findes 

væsentlig i Foucaults magtanalytik, herunder både i grebene om biopolitik og governmentalitet. 

 

Grebet governmentalitet kan anskues som en integreret del af Foucaults biomagt, hvor 

styringsrationalet styring til selvstyring bliver centralt. Begrebet beskriver en politisk styring, men er 

ikke udelukkende begrænset til denne forståelse. Det centrale i forståelsen bliver i stedet udtrykket 

styring, hvor diverse aktører søger at styre, modulere eller på anden måde påvirke den styredes 

handlinger, valg og begær efter noget bestemt og/eller kontinuerligt foranderligt (Dean, 2014, s. 359). 
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Styringen er dermed en dynamisk og smidig størrelse omfattet af økonomiske, statslige, 

befolkningsmæssige og individuelle forhold, hvorfor også biopolitikkens befolkningsmæssige 

størrelse indgår i grebet styring (Dean, 2014, s. 359). Den drivende kraft i governmentaliteten såvel 

som biopolitikken bliver således egeninteresse, selvforvaltning og -opretholdelse, hvortil der 

produceres og skabes rum til frihed således, at markedets egen naturlighed bliver dominerende og 

egenrådig over de processer, der nu engang gør sig gældende i det moderne samfund (Eliassen, 2016, 

s. 158). For at sikre denne egeninteresse og selvopretholdelse blandt befolkningens individer og, at 

disse stemmer overens med markedets naturlighed og dynamik, indføres værktøjer som kontrol, 

feedback og sikkerhed. Hertil bliver det biopolitiske, at forholdet mellem det levende væsen og det 

historiske element betinges af det miljø, det indgår i og formes af (Eliassen, 2016, s. 159). Konkret i 

specialet anskues værktøjerne smittestop-app, coronapas og de daglige smittetal som særlige kontrol-

, feedback- og sikkerhedsmekanismer, hvis formål bliver at forme befolkningen ud fra den viden som 

værktøjerne frembringer. 

 

4.2 Biopolitik som styrende statsmagt 

Biopolitikken skildrer således en ny form for styring af statsadministrationen, der forvalter denne via 

kontrol og orden ud fra en viden om livets tilstand og demografi. Den virker og regulerer ved at 

kvalificere, måle, værdisætte, hierarkisere, rangere og identificere folkesundheden ud fra 

grænseværdien normal/ikke normal (Eliassen, 2016, s. 145). Styringsværktøjet i denne styrende 

statsmagt bliver således normaliteten som definerende for livet selv, hvortil befolkningen reguleres 

(Eliassen, 2016, s. 145). Normaliteten sondrer mellem grænserne for det, som fungerer og det, som 

ikke fungerer. Normen bliver styrende for det gode, velfungerende og gennemsnitlige sunde liv, som 

udgør et eksemplarisk målestoksforhold befolkningen rangeres efter (Eliassen, 2016, s. 146). Disse 

biologiske standarder er således biopolitikkens vigtigste værktøj, da disse formår at synliggøre 

uoverensstemmelser i forhold til normaliteten (Eliassen, 2016, s. 146). Det særligt smarte i det 

moderne samfund er de forskellige offentlige sektorers produktion af viden om befolkningen. Her 

forstås særligt uddannelses- og sundhedssektoren, hvor uddannelsesinstitutionerne producerer 

pædagogik og sygehuse producerer kliniske observationer – begge ud fra normalitetsrationalet 

(Eliassen, 2016, s. 145). Disse generer beregninger og viden om statens demografi, hvortil det bliver 

muligt at afgøre om, der skal igangsættes særlige initiativer på et givet område. Konkret i specialet 
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kan dette anskues, idet de daglige smitte- og dødstal bliver styrende for regeringsledelsen beslutninger 

om, hvor meget samfundet kan lukkes op eller ned. 

 

Med denne biologiske videnskab indføres en ny statsmagt, som ikke længere fungerer gennem 

ret/ikke ret men snarere som en teknologi udøvet på alle livets niveauer (Eliassen, 2016, s. 146). 

Biopolitikken betegner således teknologier og procedurer for måling, normalitet og kontrol, som 

bruges for at sikre samfundets videre eksistens (Eliassen, 2016, s. 146). Ved teknologi forstår 

Foucault “(...) de forskelligartede og heterogene anordninger, mekanismer og instrumenter, som 

styringen foretages gennem” (Dean, 2014, s. 368). Teknologi i foucauldiansk terminologi anskues 

således som sociale teknologier, der former, bearbejder og påvirker subjektet og i en biopolitisk optik 

– sin befolkning (Christiansen & Hamre, 2018, s. 55). Heri bliver det muligt at anskue 

styringsrationalet bag regeringsledelsens beslutninger. Ved styringsrationale forstår Foucault en 

systematisk refleksion over måden, hvorpå der styres. I den forbindelse reflekteres over, hvilke 

midler, der kan anvendes for at styre samt, hvad der vil opnås med denne styring (Dean, 2014, s. 368). 

Konkret i specialet kan rationalet om at stoppe smittespredningen i det danske samfund, anskues i 

alle regeringsledelsens beslutninger, tiltag og restriktioner. 

 

5. Dispositiv 

Hvor biopolitikken beskriver biologiske refleksioners indtræden i politikken, er dispositivet et greb, 

der gør det muligt at analysere, hvordan blandt andet biopolitikkens elementer såsom teknologier, 

ønsker og idealer konkret ordner sig i en identificerbar ikke-hierarkisk orden. Som skitseret i 

problematiseringen, fremstår mange af Foucaults greb som ufærdige og abstrakte. Et særligt 

komplekst og abstrakt greb er dispositivet (Raffnsøe, 2000, s. 47). Foucaults ambition med grebet 

dispositiv er at skabe et analyseredskab, som undgår at sætte socialontologiske hierarkier som 

udgangspunktet for en analyse (Eliassen, 2016, s. 96). Dispositivet som analytisk værktøj er resultatet 

af Foucaults bestræbelse på at samtænke viden og magt på et og samme niveau. På den baggrund er 

dispositivet et centralt greb hos Foucault, da dette giver mulighed for komplekse analyser, hvori 

simplificeringer af årsagssammenhænge kan undgås og i stedet udfoldes og forøges disse, for at kunne 

begribe kompleksiteten i analysens genstandsfelt. Foucaults beskriver dispositivet som et særligt 

analytisk snit, der kan identificere sociale relationer for dermed at gøre dem begrebslige (Eliassen, 
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2016, s. 97). Dispositivet er således et værktøj, der gør det muligt at beskrive et genstandsfelt på en 

kompleks måde, hvorpå det bliver muligt at samtænke viden, magt, deres relationer og deres 

sameksistens på. 

 

Forholdet mellem magt og viden skal ikke forstås i forlængelse af hinanden og som to forskellige 

størrelser. Viden er hos Foucault tværtimod de forskellige måder man kan vide på, og effekterne af 

denne videns procedurer (Eliassen, 2016, s. 132). Viden og magt skaber gensidigt hinanden, og må 

derfor analyseres på et og samme niveau – gennem en viden/magt matrice (Eliassen, 2016, s. 96). En 

matrice forstås i denne sammenhæng som et sæt af omstændigheder og betingelser, der skaber en 

sammenhæng/et system, hvori ting kan udvikle sig (Cambridge dictionary, 2021). Dispositivet er 

derimod, udover at korrigere og fremme, organiseret omkring bestemte målestokke for kontrol, 

disciplin og effektivitet. Dispositivet kan derfor bruges til at illustrere, hvordan for eksempel skoler 

er gennemsyret af en social teknologi skabt til at forme og administrere individerne, som passerer 

igennem. Institutionernes funktion er dog ikke begrænset til udelukkende at varetage, træne og præge 

de individer de producerer. Institutionerne producerer også viden om individerne i form af for 

eksempel journaler, rapporter, videnskabelige studier, reportager og klager (Eliassen, 2016, s. 98f). 

Det er gennem denne produktion af viden, at dispositivet skaber en ikke-hierarkisk forbindelse 

mellem viden og magt, og mellem det diskursive og ikke-diskursive. Dispositivet kan derfor 

identificere, hvordan institutioner og disses diskurser indgår som strategier, der ordner og regulerer 

et socialt felt (Eliassen, 2016, s. 99). På denne måde kan magt og viden fremanalyseres på et og 

samme niveau. I forhold til specialet er dette særligt relevant, idet analysen søger at påvise, at der 

under coronaepidemien i Danmark, kan identificeres et helt særligt forhold mellem regeringsledelsens 

magtudøvelse og den viden som skal legitimere denne. 

 

5.1 Dispositivets elementer 

Endvidere kan grebet dispositiv beskrive et erkendelsesobjekt, der navngiver og bestemmer et 

genstandsfelt og de ikke-vilkårlige forbindelser, som udtrykker de komplekse effekter af 

forskelligartede elementer i dette. Mængden af elementer, der indgår i genstandsfeltet, udgør en 

multiplicitet, en heterogen og indre forbundet størrelse (Eliassen, 2016, s. 97). Vender man tilbage til 

magtanalytikken og citatet: “(...) Power is employed and exercised through a net-like-organisation” 

(Foucault, 1980, s. 98), er det dette net, man får associationer til, når dispositivet beskrives. 
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Magtanalytikken og dispositivet er derved to tæt relaterede greb, da dispositivet kan kombinere 

forskellige elementer, for derigennem at indrette socialiteten gennem magtens produktive verber og 

gennem magtens rationale om optimering. På denne vis etablerer mængden af elementer en orden ved 

gensidigt at påvirke hinanden, hvor der ikke eksisterer nogle hierarkiske relationer derimellem 

(Eliassen, 2016, s. 96f). Både elementerne og relationerne er af ubestemt karakter, hvorfor hverken 

institutioner eller praksisser kan forstås som betinget af diskurser og omvendt er økonomiske og 

materielle forhold heller ikke fastlagt af, hvad der siges eller gøres (Eliassen, 2016, s. 97). Dispositivet 

er derfor et analytisk værktøj, hvor det diskursive ikke er betinget af det ikke-diskursive, og hvor 

elementerne kan være alt fra diskurs, arkitektur, institutioner, beslutninger, foranstaltninger og tiltag 

til lov: 

 

What I’m trying to pick out with this term [dispositive] is, firstly, a thoroughly heterogeneous 

ensemble consisting of discourses, institutions, architectural forms, regulatory decisions, laws, 

administrative measures, scientific statements, (...) - in short, the said as much as the unsaid. The 

[dispositive] itself is the system of relations that can be established between these elements. 

(Foucault, 1980, s. 194) 

 

Dispositivet beskriver det forhold, der opstår mellem de forskellige interagerende elementer i et 

genstandsfelt, som konkret manifesterer sig i en identificerbar orden (Eliassen, 2016, s. 97). Det er 

dermed en ordensskabende teknologi, der genererer og griber ind i forskellige situationer og 

forskellige steder i socialiteten. Derudover er det væsentligt at pointere, at elementerne i dispositivet 

– som udformningen af bygninger, foranstaltninger og love – alle er motiverede, forstået på den måde, 

at de er reaktioner på et givet problem, en udfordring eller en krise (Eliassen, 2016, s. 98). I specialet 

vil elementerne fremanalyseres gennem regeringsledelsens reaktion på coronakrisen i form af diverse 

udsagn, beslutninger, arkitektoniske indretninger, administrative foranstaltninger og lovændringer. 

 

5.2 Dispositivets dimensioner 

Ifølge Foucault har dispositivet tre dimensioner. Det samler på et niveau alle de forskelligartede 

elementer, som jævnfør ovenstående er af både diskursiv og ikke diskursiv karakter – altså både 

objekter, praksisser og udsagn. Derudover fremstiller dispositivet elementernes indbyrdes, ikke-

hierarkiske relationer og de sammenhænge relationerne producerer. Endeligt ses dispositivets 
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elementer som dele af en større helhed bestemt ved, for eksempel, en politisk krise eller en strategisk 

situation (Eliassen, 2016, s. 98). På denne vis er det kun gennem dispositivanalysen, at forholdet 

mellem mængden af elementer fastsættes. Der er ikke tale om en egen struktur i dispositivet, 

strukturen og dispositivets empiriske felt skabes gennem analysens genstandsgørelse, perspektiv og 

omfang (Eliassen, 2016, s. 98). Med andre ord kan det siges, at det kun er gennem analysen og de 

valg, der tages i forbindelse med denne, at elementerne bestemmes og fastsættes i en orden, som også 

kunne have været anderledes. Derfor kan dispositivet aldrig udpege en endelig sand sammenhæng 

mellem elementerne – dispositivet kan aldrig være udtømmende. Det er analysens opgave at sætte en 

ydre grænse for elementer, hvilket kun kan ske under den præmis, at alle elementer aldrig kan 

indfanges i dispositivet og, at dispositivet konstant er i bevægelse. Dermed kan analysen kun indfange 

og beskrive dispositivet på et bestemt tidspunkt i samtiden, vel vidende, at dette aldrig kan være en 

endelig fremlægning af elementernes relationer og, at analysen udarbejdes i samtiden og midt i 

bevægelsen. Specialet søger på den baggrund at fremanalysere en særlig sammenhæng mellem 

udvalgte elementer, der under coronaepidemien optræder på en ny og anderledes måde. 

 

5.3 De tre dispositiver 

Det er først i Sikkerhed, territorium, population (1978), at Foucault sondrer mellem tre forskellige 

dispositiver: suverænitet, disciplin og sikkerhed (Eliassen, 2016, s. 108). Trods disse bærer præg af 

historiske overlap, er sikkerhedsdispositivet det, der i dag synes at dominere. Heraf er det vigtigt at 

tilføje, at tendenser fra de to andre dispositiver fortsat er at finde i det moderne samfund, hvorfor en 

samtid aldrig fuldt ud kan afgrænses til at disponere befolkningen efter kun ét af de tre dispositivers 

styringsrationaler (Eliassen, 2016, s. 108). Konkret kendetegnes suverænitetens dispositiv ved, at 

fyrstens magt har form af lov og, at denne magt synliggøres gennem afstraffelse (Eliassen, 2016, s. 

108). Suverænens lov skaber således orden ved at fastsætte grænsen mellem forbudt og tilladt og ved, 

at lovovertræderens synligt afstraffede krop fremvises i offentligheden til skræk og advarsel 

(Foucault, 2008, s. 99). I modsætning til suverænitetens dispositiv, reagerer det disciplinære 

dispositiv ikke kun på overtrædelsen og fremvises ikke primært i straffen, men fungerer i stedet 

gennem en kontinuerlig opretholdelse af koder for det, der er obligatorisk (Eliassen, 2016, s. 109). 

Disciplineringsdispositivet søger på denne vis at dressere individuelle kroppe, hvilket har den 

kollektive effekt, at kroppene former og individualiserer grupper og derved omdannes en multiplicitet 

til en population af individer (Eliassen, 2016, s. 109; Foucault, 2008, s. 115f). Sikkerhedsdispositivet 
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fungerer derimod som et beredskab til at kunne reagere på potentielle situationer, så disse situationers 

opkomst og virkninger enten begrænses, ophæves eller forhindres (Eliassen, 2016, s. 109). 

Sikkerhedsdispositivet virker dermed forebyggende og foregribende og er rettet mod fremtiden for at 

kunne administrere fremtidens risiko ved at etablere standarder og afvigelser, som kræver respons. I 

modsætning til disciplineringsdispositivet virker sikkerhedsdispositivet primært gennem kontrol, 

hvor udgangspunktet er den enkeltes frihed. Kontrol og den enkeltes frihed er ikke mål i sig selv, men 

er sikkerhedsdispositivets middel, da det handler om at styre måden, hvorpå individerne styrer sig 

selv (Eliassen, 2016, s. 109). 

 

5.4 Specialets aktivering af teori og greb 

På baggrund af ovenstående redegørelse for Foucaults dispositivforståelse, er det nu relevant for 

specialet at beskrive, hvordan dette greb ønskes aktiveret og anvendt i specialet. Ambitionen for 

specialet er at skabe et nyt perspektiv på regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien i lyset af 

Foucaults dispositivforståelse. Ved anvendelse af Foucaults blik om problematisering undersøges 

regeringsledelsen håndtering af coronavirussen og dermed sandhedsforståelse i en anden kontekst 

end originalt skabt og placeret i. Hertil bliver det muligt at afselvfølgeliggøre alle dets nuværende, 

synlige sandheder, virkelighedsopfattelser og verdensanskuelser, hvortil nye forståelser og 

perspektiver kan træde frem. For at gøre denne ambition håndgribelig vil specialet søge at 

fremanalysere nye tendenser og karakteristika for styring under coronaepidemien for på denne vis at 

afdække eksistensen af et frygtdispositiv. Målet med dette er at fremstille de diskursive og ikke-

diskursive elementer i et nyt lys og i en særlig orden, der viser, hvordan samtiden præges på en helt 

særlig måde. Måden hvorpå dette undersøges er ved at anskue fænomenet coronavirus gennem 

Foucaults forståelse af dispositiv, i lyset af hans magtanalytik, iagttaget med frygt som særligt blik. 

 

For en strukturering af arkivets mange forskellige perspektiver på fænomenet coronavirus og med 

udgangspunkt i problemformuleringen vedrørende regeringsledelsens styring under epidemien, har 

specialet først sporet sig ind på de empiriske nedslagspunkter gennem de mange pressemøder i 

Statsministeriet. Her har det været muligt at bearbejde nedslagspunkterne fra pressemøderne i bilag 

2 opgjort i hovedkategorier alt efter udsagnets karakter. Gennem kodning af pressemøderne har 

følgende fællestræk vist sig: viden/manglende viden, vurderinger/gisninger, mink/vacciner, strategi, 

mundbind, lovændringer, god coronaadfærd og informationssøgning (Bilag 2). Herefter har specialet 
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taget udgangspunkt i Foucaults forståelse af dispositiv for at afklare, hvor i disse udvalgte fællestræk, 

der kan identificeres henholdsvis, diskursive udsagn, regulative beslutninger, arkitektoniske 

indretninger, administrative foranstaltninger og lovmæssige ændringer. I elementerne har det været 

muligt at identificere, hvordan frygt for coronavirussen præger regeringsledelsens håndtering af 

coronaepidemien, hvoraf det på baggrund af specialets analysestrategiske overvejelser netop bliver 

muligt at undersøge problemformuleringen: 

 

Hvordan kan regeringsledelsens håndtering af coronakrisen forstås som en særlig måde at styre 

befolkningen på, gennem frygt? 

 

7. Analyse 

Følgende analyse vil indledningsvist påvise og fremanalysere en særlig viden om coronavirus, 

fremsat af regeringsledelsen, funderet i en frygtbaseret styring under dennes håndtering af 

coronaepidemien i Danmark. Herefter vil analysen tage afsæt i fem overordnede elementer udvalgt 

på baggrund af Foucaults beskrivelse af dispositivet. Disse er 1) diskursive udsagn 2) regulative 

beslutninger 3) arkitektur, byrum og institutioner 4) administrative foranstaltninger 5) lov. 

Nedslagspunkterne er udvalgt for at give dispositivanalysen bredde og vise, hvor langt frygtbaseret 

styring bevæger sig ud i alle samfundets afkroge under coronaepidemien. Dette gøres ved at 

fremanalysere og indfange de diskursive og ikke diskursive elementer i regeringsledelsens styring 

under coronaepidemien, som følgende analyse søger at påvise gennem de udvalgte nedslagspunkter. 

Formålet bliver således at belyse, hvordan regeringsledelsen styrer befolkningen på en særlig 

frygtsom, invaderende og subtil måde under coronaepidemien. Afslutningsvist vil disse fem 

analyseafsnit samtænkes, for på denne vis at kunne afdække eksistensen af et frygtdispositiv, som 

specialet argumenterer for, kan identificeres gennem regeringsledelsen håndtering af 

coronaepidemien. 

 

7.1 Viden og magts ændrede forhold under coronaepidemien 

Som redegjort for i teoriafsnittet, er viden/magt matricen en særlig måde, hvorpå forholdet mellem 

viden og magt forstås som to størrelser, der gensidigt skaber hinanden. Således skaber viden et særligt 
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rum, hvori magt kan udfoldes og omvendt (Eliassen, 2016, s. 96f). På denne vis må magtudøvelse 

funderes i legitim viden således, at disse kan fremstå og opnå et niveau af legitimitet, som gør, at den 

danske befolkning indretter sig herefter. Konkret kan det argumenteres, at den viden som 

regeringsledelsen finder sin hjemmel i under coronaepidemien, indikerer et særligt forhold mellem 

viden og magt. Dette forhold skaber og udvikler sig i takt med epidemiens gang, hvorfor forholdet er 

i konstant bevægelse og dermed løbende producerer ny viden om sig selv, sine omgivelser og behovet 

for magtudøvelse. På denne vis er det særlige forhold mellem viden og magt, der kan identificeres i 

samtiden, ikke begrænset eller centreret om en institution og dermed de individer, der passerer 

igennem denne (Dean, 2014, s. 359). Derimod argumenterer specialet for, at den særlige 

coronamatrice er påtænkt at skulle fungere som et overordnet nationalt system, hvor det ikke er en 

særlig type menneske, der søges at producere viden om, men den danske befolkning som helhed. Med 

afsæt i dette er det klart, at når målet er at styre en hel befolkning på en særlig sikker måde under 

coronaepidemien/-krisen, da må magtudøvelserne i ekstra høj grad referere til legitim viden. Dette er 

nødvendigt for selv at opnå et højt niveau af legitimitet og før befolkningen vil indrette sig efter 

diverse indgreb, udmeldinger og restriktioner. 

 

Her er det interessant at have for øje, at regeringsledelsen under coronaepidemien sjældent har haft 

tilstrækkelig, legitim viden om coronavirus at fundere sin magtudøvelse i. Den manglende viden og 

periodevise ikke-viden er en ledelsesmæssig problematik som regeringsledelsen er klar over, og aktivt 

forholder sig til i diverse udsagn fra pressemøderne. Denne problematik anskues blandt andet ved, at 

statsministeren under et pressemøde 15. marts 2020 udtaler følgende: “Noget af det eneste, vi helt 

sikkert ved om den her virus, det er, at den smitter, og den smitter, når mennesker er sammen” 

(Statsministeriet, 2020d). Statsministeren bruger, udover ovenstående citat, flere pressemøder på at 

beskrive, hvor lidt viden regeringsledelsen konkret har om coronavirussen: “Der er utrolig meget, vi 

ikke ved om corona, og det har vi jo måtte sande igennem hele forløbet. Men vi ved, det er en lumsk 

sygdom. Og vi ved også, at vi skal være ualmindelig forsigtige” (Statsministeriet, 2020f). Derudover 

har statsministeren den 23. oktober 2020 udtalt følgende: “Og vi ved godt, at alle gerne vil have 

klarhed, der er ikke noget, vi hellere ville. (...) Jeg ville da ønske, jeg kunne viser jer en tavle i dag 

om, hvordan det præcist kommer til at være. Så vi gør alt, hvad vi kan for at skabe forudsigelighed” 

(Statsministeriet, 2020h). Af ovenstående citater kan specialet argumentere, at regeringsledelsen har 

en udfordring i forhold til at styre på baggrund af og med afsæt i legitim viden. Men som 
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statsministeren selv siger i nedenstående citat, så er og kan manglende viden på ingen måde være 

ensbetydende med manglende handling under coronaepidemien: 

 
Altså for det første, så er vi jo ikke i en situation, hvor vi som regering, og hvor myndighederne i 

øvrigt, kan tillade sig alene at læne sig op af evidens, fordi vi står med en ny sygdom, som også 

bevæger sig og udvikler sig på en måde, som myndighederne ikke har kunnet forudse. (...) Og der er 

vi klogere i dag. (...) Og derfor vil jeg sige meget, meget klart, at hvis vi skal afvente evidensbaseret 

viden i forhold til corona, så kommer vi ganske enkelt for sent. Så vi kan ikke, vi kan ikke nøjes med 

at kigge i den retning. 

(Statsministeriet, 2020d) 

 

Særligt ordvalget tillade er interessant her. Statsministeren giver med ordet udtryk for et ansvar for at 

styre befolkningen så sikkert som muligt igennem epidemien. Dette er dog et ønske, der ikke kan 

forenes med at afvente evidensbaseret viden, hvortil den periodevise ikke-viden om coronavirussen 

bliver tydelig. På denne vis, er det klart, at regeringsledelsen må benytte sig af et andet virkemiddel 

for at legitimere den omfattende nedlukning. 

 

På samme tid har den særlige samtid som coronavirus skaber, ændret befolkningens forståelse af 

normalitet og hverdag og har dermed – fra et risiko- og sikkerhedsperspektiv – krævet handling fra 

regeringsledelsen. Specialet argumenterer for, at dette skaber en legitimitetsmæssig udfordring for 

regeringsledelsens magtudøvelse og styring under coronaepidemien. Hvordan kan man få 

befolkningen til at tage epidemien alvorlig og komme med store personlige ofringer af socialitet og 

frihed, når der ikke eksisterer evidensbaseret, legitim viden omkring denne specielle virus som 

coronavirus nu engang er? Hvis der blot er et tomrum der, hvor viden burde være til at skabe og 

legitimere magtudøvelse, hvilke muligheder er der så for reelt at styre og beskytte danskerne gennem 

omfattende og frihedsindskrænkende magtudøvelse? Som følgende analyse vil vise argumenterer 

specialet for, at tomrummet fyldes af frygt. Når regeringsledelsen ikke kan legitimere sine 

beslutninger gennem viden, da bliver frygt et yderst brugbart legitimerings- og styringsværktøj, 

hvorved befolkningen oftest vælger at underkaste sig magtudøvelsen af frygt for det frygtelige 

alternativ. Dette kan for eksempel være arbejdsløshed, sygdom og i værste, frygtelige tilfælde døden 

– altså de sikkerheder livet afhænger af (Bauman, 2006, s. 4). Den manglende tilstrækkelige viden, 

som på nuværende tidspunkt ikke erhverves, kamufleres således under et slør af frygt, hvor de 



Copenhagen Business School                              Kandidatafhandling 
Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse                           Kontraktnummer: 18440 

 

37 

frygtbaserede magtudøvelser både optræder som substitut for viden og andre gange optræder 

komplementerende til den sparsomme viden, der reelt findes om coronavirus. På denne vis kan det 

argumenteres, at det særlige forhold mellem viden og magt under coronaepidemien udgøres af en 

begrænset mængde viden, periodevis ikke-viden og frygt som legitimeringsgrundlag for 

magtudøvelse: 

 
(...) hvis vi skal vente på at få fuldstændig evidens for at håndtere corona, så er det min klare 

overbevisning, at vi kommer for sent. Og vi, I kan jo se allerede nu, at myndigheder både ude og 

hjemme siger, vi undervurderede den sygdom, vi er, vi er oppe imod. (...) I sidste ende, når man træffer 

vidtgående beslutninger for et samfund, så er det selvfølgelig en politisk beslutning, og det står jeg 

fuldstændig på mål for. Og jeg har sagt fra starten, og jeg vil gerne gentage i dag, jeg vil hellere have, 

at vi går et skridt for meget end det modsatte. 

(Statsministeriet, 2020d) 

 

I ovenstående citat uddyber statsministeren beslutningen om at handle før den evidensbaserede viden 

kan fremskaffes og understreger på denne vis nødvendigheden af nedlukningen af Danmark d. 11. 

marts 2020. Med citatet bliver det klart, at regeringsledelsen opfatter coronavirus som en nærtstående, 

farlig virus, der kræver politisk handling på trods af den begrænsede evidensbaserede viden. Ved at 

påpege, at sundhedsmyndighederne undervurderede sygdommen og dens konsekvenser, gør 

statsministeren det klart, at en politisk handling er påkrævet nu og her, hvorfor der kan identificeres 

et skævt forhold mellem viden og magt. Statsministeren udtaler, at regeringsledelsen hellere vil, “at 

vi går et skridt for meget end det modsatte” (Statsministeriet, 2020d), hvilket kan argumenteres at 

betyde, at regeringsledelsen er klar til at finde hjemmel til handling andetsteds end i videnskaben. 

 

7.2 Diskursive udsagn 

Følgende analyseafsnit søger med afsæt i ovenstående paragraf at fremanalysere forskellige 

diskursive elementer i regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien. Diskursive elementer 

forstås som sproglige praksisser i form af udsagn, som i analysen – når disse sammenholdes med 

ikke-diskursive elementer – bruges til at påvise, hvordan frygtbaseret styring finder sted på flere 

forskellige niveauer i det danske samfund under coronaepidemien. Konkret anskues nedlukningen, 
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tal og mørketal og skræmmeeksempler som nedslagspunkter, hvorigennem regeringsledelsens 

frygtsomme diskursiv kan fremanalyseres. 

 

7.2.1 En frygtsom nedlukning 

Flere eksempler på frygtens indtog i regeringsledelsens diskurs om coronavirus kan fremanalyseres 

under det historiske pressemøde i Statsministeriet den 11. marts 2020. På pressemødet præsenterer 

regeringsledelsen beslutningen om Danmarks nedlukning. Pressemødet kan betragtes som 

skelsættende og unikt både, hvad angår ændringer i befolkningens hverdag og måden, hvorpå det 

formidles. Dette kan anskues første gang i følgende første udtalelse på selv samme pressemøde: “Det, 

jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere” (Statsministeriet, 

2020b). På denne vis er tonen lagt og befolkningens opmærksomhed fanget – der er tale om et meget 

atypisk pressemøde, som ikke udelukkende er informerende, men også regulerende, idet 

befolkningens liv drastisk ændres og begrænses efter pressemødet: “Under normale omstændigheder, 

der vil en regering ikke fremlægge så indgribende meldinger og foranstaltninger, uden at have alle 

løsninger klar for de mange berørte danskere. Men vi står i en ekstraordinær situation” 

(Statsministeriet, 2020b). I citatet beskriver statsministeren omstændighederne som unormale og 

situationen som ekstraordinær, hvilket kan argumenteres at være et frygt optrappende ordvalg. I den 

forbindelse hævder specialet, at Massumis perspektiv på frygt som en altoverskyggende og 

omkringliggende, atmosfærisk frygt (Massumi, 1993, s. viii & 24) afspejles i regeringsledelsens 

formidling og frygt for coronavirussens frygtindgydende konsekvenser og omfang, hvilket projiceres 

over på befolkningen via blandt andet pressemøderne. Befolkningens opfattelse og forståelse af dens 

samtid er med statsministerens ord om diverse indgreb således ved at ændre sig, hvilket yderligere 

ses under de konkrete tiltag og reguleringer under nedlukningen. 

 

Den omfattende nedlukning af Danmark som følge af coronaepidemien præsenteret på pressemødet 

d. 11. marts 2020 omhandlede blandt andet forsamlingsforbud, nedlukning af skoler, daginstitutioner 

og kulturinstitutioner samt hjemsendelse af offentligt ansatte. Derudover opfordres alle privatansatte 

til også at arbejde hjemmefra samt ikke nødvendige rejser frarådes (Statsministeriet, 2020b). Alle 

disse tiltag sker ifølge Statsministeren på baggrund af en immanent sundhedsmæssig krise: “Vi har i 

Danmark en sundhedskrise. Det er os selv, der afgør, hvordan vi kommer igennem den 

sundhedskrise” (Statsministeriet, 2020b). Af frygten for sundhedskrisen affødes i diskursen også 
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risikoen for andre kriser: “Vi skal minimere aktiviteten i samfundet mest muligt, men uden at sætte 

Danmark i stå. Og vi skal ikke kaste Danmark ud i en økonomisk krise” (Statsministeriet, 2020b). 

Disse to citater kan virke frygtindgydende på den danske befolkning – specielt når de sammenholdes. 

Frygten for en sundhedsmæssig krise blandes nu med frygten for en økonomisk krise. På denne vis 

finder specialet, at pressemødet d. 11. marts 2020 indeholder elementer af det som Bauman beskriver 

som afledende frygt, hvor det, som befolkningen bliver fortalt, er farligt – coronakrisen – afleder en 

potentielt lige så stor frygt for en økonomisk krise. Coronakrisen fremstilles således i 

regeringsledelsens diskurs som en fare, der truer både livet og de sikkerheder som livet afhænger af. 

Denne trussel mod livets sikkerhed anskues også i nedenstående graf præsenteret på pressemødet d. 

11. marts 2020 (Statsministeriet, 2020b), hvis formål er at fremvise alvoren af coronavirussens 

smitteudbredelse i det danske samfund og dermed undgå et overbebyrdet sundhedsvæsen. 

 

   
                (Statsministeriet, 2020b; Kommunal Nyt, 2020) 

 

Grafen illustrerer to tænkelige scenarier, som det danske samfund potentielt vil kigge ind i 

(Statsministeriet, 2020e) afhængig regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien og dermed 

befolkningens accept af de mange beslutninger, tiltag og restriktioner hverdagslivet påvirkes af. De 

to scenarier på grafen kan på den baggrund betragtes som det, der former regeringsledelsens sandhed 

med afsæt i rationalet om smittestop, hvilket legitimerer den regulerende/omfattende nedlukning og 

dermed nødvendigheden af en anden og mere socialt begrænset hverdag. Konkret viser den røde 

kurve, at de sikkerheder som livet afhænger af – såsom at komme på sygehus – trues ved en stødt 

stigende smitteudvikling, hvilket vil forekomme såfremt regeringsledelsen ikke sætter ind med 

diverse foranstaltninger i tide. Specialet argumenterer, at den røde kurve, hvad angår både farvevalg 

og stigning, illustrerer alvorligheden for det danske sundhedsvæsen og dermed truslen mod 
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befolkningens fremtidige sikkerhed og eksistensgrundlag. Derudover indikerer den røde farve på 

grafen alvor og risici gennem en allerede indlært opmærksomhed overfor farven, hvilket kan 

argumenteres, at regeringsledelsen bruger som et illustrativt virkemiddel til at legitimere den 

frygtsomme diskurs og omfattende nedlukning. 

 

7.2.2 Frygtens nuancering i diskursen 

Én måde, hvorpå forskellige former for frygt kan fremanalyseres i regeringsledelsens diskurs er 

blandet andet, da regeringsledelsens på pressemødet d. 15. marts 2020 pointerede, at myndigheder i 

ind- og udland mener, at coronavirussen blev undervurderet (Statsministeriet, 2020d). I den 

forbindelse hævder specialet, at regeringsledelsens diskurs spreder en frygt i befolkningen, idet de 

instanser som normalt skal forudse risici og forhindre fare i at opstå, ikke kunne dette med 

coronavirussen. Diskursen bag citatet kan derfor argumenteres for at indeholde elementer af Baumans 

frygtforståelse, hvor befolkningen bliver særlig modtagelig og følsom overfor fare (Bauman, 2006, 

s. 3). Frygten planter dermed en følelse af usikkerhed og sårbarhed i befolkningen. Yderligere er det 

interessant at fremhæve, at frygten strømmer ud af “(...) brightly lit television screens” (Bauman, 

2006, s. 4), hvilket gør sig gældende under pressemødet om nedlukningen af Danmark. Her gik 

regeringsledelsen på skærmen i bedste sendetid og gjorde det meget klart, hvor stor en trussel 

coronavirussen var og fortsat er for hele befolkningen (Statsministeriet, 2020a). På denne måde blev 

den enkelte borger introduceret for den farlige virus fra sikkerheden af sit eget hjem, inden selv at 

have gjort bekendtskab med den. Befolkningen bliver således fortalt, hvor farlig coronavirussen er 

og, at de har grund til at frygte den, hvorfor diskursen også indeholder elementer af andengrads frygt, 

idet frygten for coronavirussen kan opfattes som noget tillært og som noget der videregives i 

samfundet både af regeringsledelsen men også af socialiteten. 

 

7.2.3 Tal og mørketal 

Et særligt vigtigt element i måden, hvorpå coronavirus omtales og forstås i Danmark er gennem tal 

og dertil medhørende indsamlede statistik. I lyset af Foucaults biopolitik kan de statistiske 

beregninger bidrage til flygtige, periodevise episoder, hvor magtudøvelsen kan argumenteres primært 

at trække på viden og kun sekundært bruge frygt som legitimering. Dette ses blandt andet i følgende 

citat: 
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Da vi stod her i går, var der 157 danskere, der var smittet med corona. I dag har vi 514 danskere, der 

er smittede. Antallet er mere end en tidobling siden mandag, hvor tallet var 35. Coronavirus spreder 

sig ekstremt hurtigt. 

(Statsministeriet, 2020d) 

 

Af citatet fremgår det, at regeringsledelsen gennem biopolitikkens styringsredskaber – statisk og data 

– får mulighed for at skabe et smittetal, der fungerer som en disponerende teknologi, idet den gennem 

tal kan beskrive, hvilken retning epidemien udvikler sig. På den baggrund kan smittetallet anskues 

gennem Baumans andengrads frygtperspektiv, hvor smittetallet konstant påminder befolkningen om 

virussens frygtindgydende konsekvenser, den hurtige og frygtsomme smitte samt de fatale 

konsekvenser i form af død, hvor befolkningen derigennem læres at frygte coronavirussen gennem 

det daglige smittetal. Regeringsledelsen får med smittetallet således mulighed for at handle, hvorved 

den statistiske viden optræder som legitimation for mere frygtbetinget magtudøvelse. En tidobling af 

smittetallet er desuden kommunikation de fleste kan forstå. Når noget slemt tidobles, er der ekstra 

grund til bekymring. 

 

Smittetallets status som evidensbaseret sandhed kan dog også sættes spørgsmålstegn ved. Havde man 

kunne stole fuldt ud på tallenes rigtighed, da kunne man også ånde lettet ud, når dagens smittetal var 

særligt lavt. Problematikken er bare, at der også altid er et mørketal – det vil sige de mennesker der 

har været smittet med coronavirus uden at indgå i statistikkerne (Statens Serum Institut, 2020a). Et 

eksempel på mørketallets forbindelse til frygtbaseret styring kan ses i følgende citat: “Vi har som sagt 

514 bekræftede smittede nu her. Men man skal gøre sig klart, der er et betydeligt mørketal også” 

(Statsministeriet, 2020d). Hvad der reelt siges er, at befolkningen ikke blindt kan stole på de 

evidensbaserede tal. Smittetallene er mere evidensbaserede end andet frygtbaseret styring, men derfor 

er mørketallene stadig en udfordring, der legitimerer frygtbaseret styring, netop fordi 

regeringsledelsen har udtalt, at de hellere vil handle i tide end at vente. Mørketallet mudrer på denne 

vis den evidensbaserede viden til og legitimerer, at frygtbaseret styring stadig finder sted, når der er 

videnskabelig viden at trække på. 
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7.2.4 Skræmmeeksempler 

En anden måde, hvorpå frygt elementer kan fremanalyseres i regeringsledelsens diskurs er gennem 

diverse skræmmeeksempler. Skræmmeeksemplerne fremstår som diskursive udsagn 

regeringsledelsen har anvendt og fortsat anvender for at legitimere politiske beslutninger. Med 

skræmmeeksempler menes eksempler på worst case scenarios og sammenligninger af Danmarks 

situation med andre sammenlignelige lande. Et særligt frygtbaseret skræmmeeksempel er følgende 

om sundhedsvæsenets potentielle overbelastning: 

 

Hvis denne stejle stigning vil fortsætte, så vil jo stigningen i antal smittede fortsætte her, og det vil 

sige, den vil bryde igennem sundhedsvæsenets normale kapacitet. Hvad vil det betyde? Ja, det vil 

betyde jo, at kræftafdelinger, hjerteafdelinger, lungemedicinske afdelinger, børneafdelinger vil blive 

lagt ned og vil ikke kunne udføre den vigtige opgave, som der udføres. 

(Statsministeriet, 2020b). 

 

I citatet fremgår det tydeligt, at de nævnte afdelinger nøje er udvalgt, som et retoriske virkemiddel. 

Kræft-, hjerte- og lungeafdelingerne er nogle af de mest kritiske i sundhedsvæsenet og har alle høje 

dødsfald. I seneste statistisk fra 2019 blev 57 procent af alle dødsfald registreret inden for én af de tre 

afdelinger (Sundhedsdatastyrelsen, 2019, s. 6). Ved at fremhæve disse afdelinger – der i forvejen har 

høje dødstal – frembringes en form for frygt, hvor kræft, hjerte- og lungeproblemer bliver synonym 

for sygdom og død og dermed afleder en frygt for coronavirussens frygtindgydende konsekvenser. 

At børneafdelingen er medtaget i eksemplet, kan være af følelsesmæssige årsager således, at 

befolkningen gennem empati for syge børn i højere grad efterlever coronarestriktionerne. 

 

Et andet skræmmeeksempel som regeringsledelsen anvender som eksempel i håndteringen af 

coronaepidemien kan anskues når Danmark sammenlignes med andre lande. Dette anskues konkret i 

nedenstående citat: 

 
Vi kan jo se, hvordan situationen i Italien har udviklet sig helt katastrofalt med rigtig mange 

mennesker, der er syge, og rigtig mange mennesker, der er kritisk syge. Og alt, hvad vi gør, er for at 

sikre, at vi kommer igennem det her på en anden måde. (...) Det er det, der er opgaven, og det er, det 

er med meget, meget, meget stor alvor, ellers ville vi heller ikke jo træffe så vidtgående beslutninger, 

som vi gør. 
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(Statsministeriet, 2020c) 

 

Af ovenstående citat kan det udledes, at regeringsledelsen sidestiller situationen i Italien med en 

potentiel lignende situation i Danmark, såfremt der ikke træffes vidtgående beslutninger som denne 

ekstraordinære situation kræver. Hertil argumenterer specialet for, at regeringsledelsen understreger, 

at den situation, som kan anskues i Italien, for alt i verden bør undgås, hvorfor Danmark må gøre alt 

det som Italien ikke har formået at gøre i tide. Hertil bliver det tydeligt, at sammenligningen med 

Italien fungerer som et skræmmeeksempel, funderet i et frygtsomt rationale – Danmark skal for alt i 

verden ikke ende som Italien. På denne vis kan der i regeringsledelsens skræmmeeksempler fra 

udlandet også fremanalyseres elementer af andengrads frygt, idet befolkningen lærer at frygte 

coronavirussen gennem international vidensdeling. Et lignende eksempel kan anskues i pandemiens 

anden bølge i Europa – efteråret/vinter 2020. Her fremhæver regeringsledelsen igen udenlandske 

skrækscenarier for at legitimere de politiske beslutninger og restriktioner – dog af mere vidtgående 

karakter end tidligere. Konkret kan det anskues i nedenstående citat fra pressemødet d. 23. oktober 

2020: 

 

Og det gælder også i lande, der ligesom Danmark sådan set klarede sig godt i foråret. Bare nogle 

eksempler – og lad mig starte med Irland, som ofte bliver fremhævet her i den hjemlige debat. I Irland 

er det nu forbudt at opholde sig mere end fem kilometer fra sit eget hjem. I Frankrig har man i store 

dele af landet indført spærretid. Tjekkiet har lukket uddannelser. Belgien har lukket spisesteder, barer 

og indført udgangsforbud fra midnat, og man må kun have tæt social kontakt med én person ud over 

sin familie. 

(Statsministeriet, 2020h) 

 

I ovenstående citat kan det argumenteres, at regeringsledelsen legitimerer sin styring om delvis 

nedlukning af samfundet i efteråret 2020 ved at fremhæve skrækscenarier fra andre europæiske lande, 

der – som Danmark – har klaret pandemien godt hen over foråret. På denne vis hævder specialet, at 

regeringsledelsen anvender eksemplerne fra andre europæiske lande som skræmmeeksempler, hvori 

de drastiske indgreb befolkningen må forholde sig til pludselig, ser mindre omstændige ud. Det er 

således ved at plante en frygt i befolkningen for, at vi skal ende som for eksempel Irland eller 

Frankrig, at regeringsledelsen får mulighed for at legitimere de drastiske restriktioner og 

nedlukninger, som har fundet sted i både foråret og efteråret 2020. Dette fremhæves igen senere på 
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pressemødet, hvor den danske befolknings situation sættes i perspektiv i forhold til udenlandske 

situationer: “(...) og man må sige i Danmark, jamen der er diskussioner forskellige steder, om vi skal 

lukke flere tilskuere ind til fodboldkampe og andet. I Polen er de i gang med at omdanne deres 

nationalstadion i Warszawa til et felthospital” (Statsministeriet, 2020h). Det kan således udledes, at 

den danske situation intet er at sammenligne med Polens, hvorfor de danske restriktioner – som til 

tider kan virke drastiske – heller intet er at sammenligne med de udenlandske og derfor sagtens burde 

kunne overholdes. 

 

Diskursens aktive brug af værktøjet sammenligninger, kan fra befolkningens side argumenteres at 

resultere i en frygtfunderet accept af regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien. Her bliver 

det interessant af anskues Hobbes refleksioner om Leviathan, hvor kontraktforholdet borger og stat 

imellem skal sikre befolkningens og dermed statens selvopretholdelse ved, at befolkningen giver 

afkald på nogle rettigheder (Hobbes, 2008, s. 172f). Godt nok kan den enkelte borger ikke komme på 

stadion og se fodbold, men spillerne kan i det mindste stadig spille. Det er netop denne accept, der 

legitimerer brugen af frygtbaseret magtudøvelse, fordi alternativet til regeringsledelsens nuværende 

indgreb anskues som langt værre end selve indgrebene. Det særlige interessante er, at under 

coronaepidemien skævvrides den social kontrakt kontrakten forstået på den måde, at befolkningen nu 

må give afkald på endnu flere rettigheder, end det som var aftalt i kontrakten for fortsat at få statens 

beskyttelse, hvilket kan argumenteres at borgeren accepterer af frygt for det frygtelige alternativ. 

 

7.3 Regulative beslutninger 

Et andet centralt sted, hvor Foucault afdækker eksistensen af dispositiver er i regulative beslutninger. 

I relation til specialet forstås disse som de beslutninger regeringsledelsen træffer, der har en direkte 

indvirkning på befolkningens hverdag og færden, herunder forsamlingsforbud, nedlukningen af 

erhverv samt påbud om mundbind. Alle kan argumenteres at være funderet i en frygt for det 

ukontrollerbare ved coronavirussen. Hertil forstås frygten for det ukontrollerbare, som noget der må 

forsøges styret, hvorved regeringsledelsen søger at afbøde epidemiens udvikling med disse 

regulerende beslutninger, af særlig betydningsfuld og invaderende karakter. 
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7.3.1 Forsamlingsforbud og begrænset social aktivitet 

For en analyse af en regulativ beslutning i regeringsledelsens styring under coronaepidemien, 

fremhæves indledningsvist beslutningen om forsamlingsforbud, varierende i størrelse under 

epidemien. Forsamlingsforbud og dermed begrænsningen af social aktivitet bliver således legitimeret 

gennem frygt, som en særlig frygtsom måde at disponere befolkningen på. Derudover finder specialet, 

at et forsamlingsforbud af flere omgange har været anvendt som en teknologi til at regulere og 

afværge smittespredning. Dette kan konkret anskues i nedenstående citat af regeringsledelsen på 

pressemødet d. 23. oktober 2020: 

 
(...) [det] som vi ved virker, særligt med den her sygdom COVID-19, det er dét med, hvor mange vi 

er sammen, og hvordan vi er sammen. Det gælder også for alle mulige andre smitsomme sygdomme, 

men her med COVID-19 har vi set, at særligt det med forsamlingsstørrelsen og tætheden, det er altså 

noget, der virkelig har betydning. (...) Så derfor ved vi, at det virker at skrue på forsamlingsstørrelsen, 

og derfor vil vi forvente, at vi får og kan bevare vores kontrol over epidemien ved at gå fra 50 til ti i 

forhold til forsamlingsstørrelsen. 

(Statsministeriet, 2020h) 

 

Af citatet kan det udledes, at regeringsledelsen særligt regulerer og kontrollerer coronaepidemiens 

udvikling gennem de løbende forsamlingsforbud, der under perioden har varieret fra alt mellem 1000 

til 5 personer samlet (Regeringen, 2020). Derudover anfører specialet, at legitimeringen af 

forsamlingsforbuddet som teknologi finder hjemmel i socialitetens tidligere erfaringer fra store 

sygdomsepidemier, hvor viden og evidens blandt andet underbygger påstanden om, at vira smitter 

ved tæt kontakt. Anskues dette i lyset af Baumans andengrads frygt kan det argumenteres, at 

sundhedsmyndighederne kommunikerer en erfaringsbaseret andengrads frygt ud til befolkningen. 

Denne er funderet i en viden om, at begrænsning af social aktivitet er nødvendig for at afværge 

smitteudviklingen og dermed livets og statens selvopretholdelse. Konkret kan det anskues i 

nedenstående citat af regeringsledelsen på pressemødet d. 6. marts 2020: 

 
Vi har erfaringer fra store udbrud af influenza også historiske udbrud af de her tiltag, som vi foreslår 

her. De er effektive i forhold til at forebygge og formindske epidemien, særligt hvis man sætter ind i 

tide. (...) Og dét, der ligesom er betydende i forhold til arrangementer og forsamlinger, det er antallet 

af folk, der, der er samlet. (...) Hvor tætte er man. Er det et arrangement, hvor man ikke kan lade være 

med at være tæt på hinanden, eller kan man lave arrangementet, så man har afstand til hinanden. 



Copenhagen Business School                              Kandidatafhandling 
Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse                           Kontraktnummer: 18440 

 

46 

(Statsministeriet, 2020a) 

 

Det kan af ovenstående citat bliver det tydeligt, at erfaringerne fra tidligere sygdomsepidemier 

bibringer en særlig frygtindgydende viden til den nuværende coronasituation. Her blev det erfaret og 

lært, at en begrænsning af social aktivitet har en forebyggende og formindskende effekt på 

udviklingen af smitte af virus. I den forbindelse ligger implicit, at det også er erfaret, at situationen 

igen kan bringes ud af kontrol, såfremt der ikke handles i tide, hvori frygten fremtræder og legitimerer 

beslutningen om forsamlingsforbud og dermed begrænsningen af fysisk social aktivitet. 

 

7.3.2 Helbredsangst 

Specialet finder, at denne andengrads frygt funderet i tidligere erfaringer – foruden en begrænset 

fysisk social aktivitet – også afleder en begrænsning af individets indre livsudfoldelse og kreativitet. 

Dette kan konkret anskues i nedenstående citat fra en pjece af Sundhedsstyrelsen om håndteringen af 

helbredsangst i forbindelse med coronavirus (Sundhedsstyrelsen, 2020b): 

 
Helbredsangst kan udløses af alvorlig sygdom i den nærmeste omgangskreds, eller andre begivenheder 

som gør, at man begynder at beskæftige sig mere med sygdom end ellers. Der er derfor en risiko for, 

at den naturlige frygt for COVID-19 hos nogle vil kunne udvikle sig til svær helbredsangst. 

Helbredsangst rammer især mennesker, som i forvejen er sårbare. Måske kæmper man i forvejen med 

angst, stress eller depression. (...) ofte kan man ikke pege på én bestemt årsag til, at den enkelte 

udvikler angst. Helbredsangst kan ramme alle. 

(Sundhedsstyrelsen, 2020b, s. 1f) 

 

Det kan af ovenstående citat udledes, at helbredsangst er en diffus størrelse, som ikke nødvendigvis 

er afledt af coronakrisen, men snarere tidligere oplevede alvorlige sygdomsforløb fra enten en selv 

eller en fra nærmeste omgangskreds. Derudover kan det udledes, at helbredsangst kan ramme alle 

mennesker, da årsagen hertil kan være mange. Anskues dette i lyset af Baumans afledende frygt – 

hvis frygt bunder i utryghed afledt af det uvisse – kan det hævdes, at coronaepidemiens 

uforudsigelighed kan aflede en særlig form for frygt i individets indre. Dette kan konkret være frygten 

for individets plads i verden – særligt frygten for døden – afledt af forsamlingsforbuddet, legitimeret 

i frygten for en ukontrollerbar smitteudvikling og dermed smitte af individet selv. Hertil kan Baumans 
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forståelse af flydende frygt inddrages, idet frygten består i en vedvarende form for uro, tankemylder 

og katastrofeforestillinger, hvor individet stilles i en tilstand af tilbagetrukkethed og hvis naturlige 

livsudfoldelse påvirkes (Høilund, 2010, s. 19). Konkret kan dette anskues i Sundhedsstyrelsens pjece 

om helbredsangst for coronavirussen, som indebærer en vedvarende bekymring og frygt for uvished, 

da ingen konkret ved, hvad fremtiden med coronavirussen vil bringe. Dette kan konkret anskues i 

lyset af Massumis forståelse af frygten som uvis og ansigtsløs størrelse, hvor frygten for dets omfang 

findes særlig frygtsom og angstprovokerende og til tider kan resultere i en ekstrem form for frygt i 

form af paranoia (Massumi, 1993, viii). På den baggrund kan det argumenteres, at denne vedvarende 

frygt for det uvisse påvirker menneskets naturlighed og dermed virker begrænsende for dets 

livsudfoldelse. Frygten som sindstilstand virker således begrænsende for den enkelte borgers indre 

kreativitet og aktive medinddragelse i samfundet, idet helbredsangsten fremprovokeres på grund af 

frygten for coronavirussen. 

 

7.3.3 Minkmutationens trussel mod folkesundheden 

En begrænsning af samme karakter – menneskets naturlige livsudfoldelse og aktive medborgerskab 

– kan også anskues i regeringsledelsens andre regulative beslutninger, herunder særligt beslutningen 

om at alle mink i Danmark skulle aflives tilbage i efteråret 2020. Denne beslutning anskues som en 

frygtsom måde at disponere befolkningen på, herunder særligt landmændene. Dette ses i lyset af 

regeringsledelsens manglende lovhjemmel til ordren eller befalingen om at slå alle mink ihjel, såfremt 

denne anskues i et machiavellisk perspektiv. For en konkret analyse af disse argumenter anskues først 

regeringsledelsens beslutning om at aflive alle mink i Danmark funderet i et sundhedsmæssigt 

perspektiv: 

 
Virus er muteret i mink. Og den muterede virus har spredt sig til mennesker. Og hvad værre er – og 

det er meget, meget alvorligt – så har Statens Serum Institut i laboratoriet fundet (...) eksempler på 

virus hos mennesker, der udviser nedsat følsomhed på antistoffer. (...) Vurderingen fra Statens Serum 

Institut er klar: En fortsat minkavl under den igangværende epidemi indebærer en betydelig risiko for 

folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner. 

(Statsministeriet, 2020i) 
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Af ovenstående citat kan det udledes, at det særligt risikable og frygtsomme ved mink i forbindelse 

med coronavirus er, at virussen muterer og smitter mennesker og mink imellem. Disse mutationer har 

ifølge Statens Serum Institut alvorlige konsekvenser for effekten af COVID-19 vaccinerne. Dette 

skyldes, at mutationerne, som er små gradvise ændringer i virus, der forekommer når denne skifter 

vært, nedsætter følsomhed overfor antistoffer og dermed vaccinens effekt mod virus (Statsministeriet, 

2020j). Af citatet fremgår også en implicit bekymring for epidemiens fremadrettede og 

ukontrollerbare udvikling, såfremt minksituationen ikke bringes under kontrol. Dette udfoldes i 

nedenstående citat af den daværende faglige direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: 

  
(…) worst case scenariet her, det er, at vi har en pandemi, der starter forfra igen med udgang i 

Danmark. (...) Så det betyder, at den immunitet, man får, enten som en naturlig flokimmunitet ved 

naturlig infektion, eller gennem vaccine, at vi, at vi mister den. Og så på den måde skal, skal starte helt 

forfra, fordi vi har et virus, der er et coronavirus, men er så forskelligt fra det kendte coronavirus, som, 

som vi allerede døjes med, så at, at vi bliver nødt til at designe vaccinerne om. 

(Statsministeriet, 2020j) 

  

Specialet argumenterer på baggrund af ovenstående, at frygten for mutationerne bunder i en potentiel 

ukontrollerbar situation, hvor disse i værste tilfælde vil være skyld i, at verdenssamfundet skal starte 

forfra når det kommer til bekæmpelse af coronavirus. Dette betyder også, at de regulative tiltag som 

regeringsledelsen allerede har gjort for at afbøde smitteudviklingen vil være spildt. Derudover finder 

Statens Serum Institut, at mutationerne er en trussel for coronavaccinerne, der i værste tilfælde må 

redesignes. Det kan således udledes, at regeringsledelsen og sundhedsmyndighederne kommunikerer 

en frygt for, at alt det gode som forårets restriktioner og tiltag har bragt med sig – i form af et mere 

åbent samfund – trues af mutationernes ukontrollerbarhed. Konkret i dette eksempel er det gode et 

åbent og ikke restriktivt samfund, hvorfor regeringsledelsen må sætte alle sejl ind mod mutationerne 

for i fremtiden at kunne bevare det samfundet som vi kender i dag. 

 

7.3.4 Alle mink i Danmark skal aflives 

Det interessante ved regeringsledelsens beslutning om, at alle mink i Danmark skulle aflives per 4. 

november 2020, er kommunikationen, der kan anskues i lyset af Machiavellis frygtperspektiv i værket 

Fyrsten. Det særlige bliver i den forbindelse, at fyrsten håndhæver sin magt ved at tage liv og dermed 
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skabe frygtindgydende rædsel hos sine undersåtter. Det kan i denne terminologi argumenteres, at 

regeringsledelsen kan betragtes som et symbol på fyrsten, der har magt over landmændene og hvis 

levebrød lægges i deres varetægt, hvilket håndhæves ved befalingen om, at minkene og dermed deres 

livsværk skulle aflives. Konkret anskues dette i diverse medier dagene efter, som viser billeder af 

tusindvis af døde mink og flag på halv landet over (Damsgaard, 2020; Maskinbladet 2020). Disse 

billeder kan forstås som et symbol på regeringsledelsens håndhævelse af magt og dermed nedsivning 

af frygt i det danske landbrugserhverv, ved at statuere disse frygtindgydende eksempler. Hertil 

argumenterer specialet, at beslutningen om at aflive minkene har skabt en langt mere dybdegående 

og langsigtet frygt for de danske landmænd. Dette kan blandt andet anskues i udtalelser fra landmænd, 

der i forbindelse med traktordemonstrationerne mod minkaflivningen finder eksemplet 

frygtindgydende for deres fremtidige eksistens og levebrød. Hertil udtaler landmand Jens Iversen bag 

demonstrationen i Agerskov følgende: 

 
Hvis de kan finde på at bryde Grundloven, hvad kan de så ellers finde på. Vi er grundlæggende 

bekymret for samfundet, og for hvordan det rammer landbruget næste gang. I landbruget får vi jo 

skylden for meget uden grund og uden fagligt belæg. 

(Nielsen, 2020) 

 

Af ovenstående kan det udledes, at regeringsledelsens beslutning om at forbyde minkavl frem mod 

31. december 2021 (Folketinget, 2020a) afleder en frygt for hele landbrugets fremtidige eksistens i 

det danske samfund. Dette bygges op af en påstand om, at landbruget i mange andre sammenhænge 

får skylden for ting uden grund og uden et fagligt belæg. En påstand som kan afspejles i mange af 

regeringsledelsens andre beslutninger i forbindelse med coronaepidemien. Denne påstand anskues 

også i en udtalelse fra kvægbonde Jurgen Ter Bogt, der er enig i ovenstående udtalelse og tilføjer, at 

“(...) man har da også lidt en frygt for, hvad de kan finde på næste gang. Vi får jo skylden for meget. 

Klimaet blandt andet. Så jeg kan godt frygte de regler, de kommer til at lave” (Nielsen, 2020). I citatet 

nævnes klimaet som en ting landbruget ofte får skylden for at bidrag negativt til, hvorfor frygten for 

flere reguleringer i fremtiden også baserer sig på erfaringer af episoder før coronaepidemien. I 

forbindelse med epidemien argumenterer specialet for, at frygten for fremtidens minkavl kan anskues 

i følgende citat af statsministeren på pressemødet d. 4. november 2020: “Når alle mink skal aflives – 

også avlsdyr – så ved vi godt, at det kan blive meget svært for erhvervet at komme igen” 

(Statsministeriet, 2020i). Af citatet kan det udledes, at regeringsledelsen erkender den svære position 
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minkavlerne placeres i og, at det ikke vil være dem alle, der vil formå at drive minkavl efter forbuddets 

ophør med udgangen af 2021. Af denne grund kan det argumenteres, at nogle minkavleres levebrød 

er blevet aflivet for altid og, at de i fremtiden ikke vil kunne leve det samme liv som tidligere. Hertil 

kan det tilføjes, at frygten for det som er værre – minkmutationernes negative effekt på flokimmunitet 

og/eller vaccinerne – begrænser landmændenes, herunder særligt minkavlernes fremtidige 

livsudfoldelse og aktive medborgerskab med retten til at drive minkerhvervet, jævnfør grundlovens 

paragraf 74 (Folketinget, 2017). 

 

7.3.5 Mangel på lovhjemmel 

Trods grundlovens paragraf 74: “Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke 

er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov” (Folketinget, 2017) blev regeringsledelsens 

beslutning om, at alle mink i Danmark skulle aflives truffet uden lovhjemmel til dette (Korsgaard, 

2020). Det har efterfølgende efterladt regeringsledelsen med en massiv kritik fra flere eksperter, 

borgere og særligt landmænd, fremhævet som et Grundlovsbrud (Larsen, 2021; Dam, 2020). Trods 

denne kritik blev beslutningen fortsat hastebehandlet i Folketinget og derefter stadfæstet ved lov d. 

29. december 2020 (Regeringen et. al, 2020). Situationen kan anskues i lyset af Høilunds frygten ret, 

hvor frygt for det værre og mere alvorlige indtræder i lovgivningen og retssystemet og ofte etablerer 

sig hurtigere end normal lovgivning (Høilund, 2010, s. 13). Frygtens ret virker gennem 

nødvendighedens lov, hvor beslutningstagere skønner det nødvendigt at træffe disse beslutninger, 

idet frygten ret ikke har tillid til, at retssystemet kan sikre samme tryghed og sikkerhed som den 

generelle sikkerhedslogik kan gennem kontrol og orden på baggrund af frygt (Høilund, 2010, s. 20f). 

Konkret kan dette anskues i nedenstående citat af statsministeren, som reaktion på kritikken af 

regeringsledelsens håndtering af minkmutationen: 

 
Det siger sig selv, der skal være lovhjemmel til de beslutninger, der træffes. Det var der ikke, det 

beklager vi. Der ligger en redegørelse, og der ligger nu en politisk aftale, der sikrer, at den lovhjemmel 

kommer på plads. Hvis jeg var blevet bekendt med, at der ikke var lovhjemmel, havde vi afholdt 

samme pressemøde med samme triste, men nødvendige besked (...) Jeg og vi som regering kommer 

ikke til at gå på kompromis med danskernes sundhed. 

(Pedersen, 2020b) 
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Det kan af ovenstående citat udledes, at regeringsledelsen har anskuet minkmutationen som en særlig 

situation, der gjorde det nødvendigt at handle hurtigt for at afbøde en ny variant af coronavirus i lyset 

af danskernes sundhed. Eksemplet illustrerer således, hvordan frygten nødvendiggør og legitimerer 

lov om aflivning af mink hurtigere end normal lovgivning grundet den nye og uforudsigelige 

virusvariant. Specialet argumenterer i den forbindelse for, at frygten legitimeres i viden om 

danskernes sundhed og coronavirussens konsekvenser for livets – danskernes – tilstand. Derudover 

legitimeres beslutningen også gennem accept og anerkendelse fra resten af verdens 

sundhedsorganisationer. Særligt Verdenssundhedsorganisationen og Det Europæiske Smitteagentur 

har anerkendt regeringsledelsens beslutning om at aflive alle mink i Danmark, som den eneste 

fornuftige måde at afværge minkmutationens smitteudbredelse til resten af verden på 

(Statsministeriet, 2020j). Derudover kan styringsrationalet om at afbøde smitteudviklingen også 

anskues i beslutningen om at aflive alle mink i Danmark. Dette skyldes, at viden om 

minkmutationernes konsekvenser for danskernes sundhed og den generelle smitteudvikling 

legitimerer en nødvendig beslutning om at aflive og forbyde minkerhvervet for en periode i Danmark. 

Hertil kan det tilføjes, at regeringsledelsen i lyset af frygten for coronavirus har brudt med 

Grundloven, hvortil det kan ses, at frygtbaseret styring overstiger de normalt gældende retsprincipper 

i Danmark. 

 

7.3.6 Påbud om brug af mundbind 

En anden særlig måde, hvorpå magt og frygtindgydende viden virker i regeringsledelsens regulative 

beslutninger er særligt i kravet om, at alle skal bære mundbind de steder, hvor mange mennesker 

samles (Coronasmitte.dk, 2021). Hertil hævder specialet, at kravet om at bære mundbind skal virke 

disponerende for måden, hvorpå befolkningen indretter sig, forstår og håndterer coronavirus på. 

Konkret anskues dette i følgende citat af Søren Brostrøm, der udtaler, at “(...) mundbindet [fungerer] 

ligesom håndspritsautomaten, der møder os ved indgangen i en butik, det får os faktisk til at huske 

de andre adfærdsråd og stramme os lidt mere an, også i forhold til for eksempel afstandskravet” 

(Statsministeriet, 2020g). Af citatet kan det udledes, at mundbindets funktion består i at huske 

befolkningen på sundhedsmyndighedernes andre adfærdsråd – eksempelvis afstandskravet – som skal 

forebygge og afbøde smitteudviklingen. Specialet finder i den forbindelse, at mundbindet har en 

symbolsk værdi, der skal minde befolkningen om den alvorlige coronasituation, som på nuværende 
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tidspunkt fortsat forestår. Dette kan konkret argumenteres, ud fra nedenstående citat af Brostrøm, som 

udtaler følgende: 

 
(...) vi [vil] være på forkant med vores epidemikontrol ved at lægge mundbindskravet oven i, som et 

supplement, som et ekstra lag af beskyttelse, et ekstra lag af forebyggelse i forhold til vores epidemi. 

I de norske beregninger er der rigtig mange forbehold over for dét, der indgår i modellen. (...) vi har 

ikke den perfekte videnskabelige dokumentation, desværre. (...) men vi har tilstrækkelig 

dokumentation til, at vi kan sjusse os til det. 

(Statsministeriet, 2020g) 

 

Af ovenstående citat kan det udledes, at regeringsledelsens beslutning om, at alle skal bære mundbind 

udvalgte steder ikke er funderet i evidensbaseret og videnskabelig dokumentation. Tværtimod 

anvendes ordene tilstrækkelig, sjusse og ikke perfekt, til at beskrive dokumentationen bag 

beslutningen. Dermed tydeliggøres det igen, at mundbindene har en symbolsk værdi, der anvendes 

som et supplement til at forebygge en potentiel negativ smitteudvikling i samfundet. Der er således 

ikke en direkte sammenhæng mellem brugen af mundbind og dets afbødning af smitte. Derudover 

kan det af de ovenstående citater udledes, at mundbind sammen med de andre generelle adfærdsråd 

alle er tiltag og beslutninger funderet i frygt for coronavirussen og et behov for kontrol over 

epidemien. Dette kan konkret ses i nedenstående citat af Brostrøm på pressemødet d. 15. august 2020: 

 
Mundbindet er ikke en erstatning for afstandskravet. Det er ikke sådan noget med mundbind på, og så 

er jeg usårlig. (...) [snarere er det] mundbind på, og så holder jeg afstand og spritter hænder for at 

beskytte den anden, og så får vi noget ekstra lagt ovenpå. (...) Så derfor skal vi gøre det, og derfor 

giver det god mening, og derfor vil vi være på forkant med vores epidemikontrol ved at lægge 

mundbindskravet oven i, som et supplement, som et ekstra lag af beskyttelse, et ekstra lag af 

forebyggelse i forhold til vores epidemi. 

(Statsministeriet, 2020g) 

 

Af ovenstående citat kan det udledes, at beslutningen om, at alle skal bære mundbind for en periode 

særligt, er funderet i frygten for det uvisse. Dette kan konkret argumenteres qua understregningen af, 

at den enkelte ikke udelukkende vil være sikker og usårlig, såfremt mundbindene anvendes. Hertil 

kan det tilføjes, at Brostrøm snarere fremhæver mennesket som sårbart når det kommer til 

coronavirus, hvorfor virussen anses som en trussel for befolkningens sundhed. En afbødning af 
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smitten kræver dermed også, at den enkelte benytter alle adfærdsrådene, såsom at spritte hænder af 

og at holde ekstra afstand til sine medmennesker. Formålet hermed er som tidligere argumenteret at 

få coronaepidemien under kontrol, så denne ikke spreder sig unødigt og udsætter den enkelte for 

smitte og dermed risiko for alvorlig sygdom. Specialet hævder på den baggrund, at beslutningen om 

at bære mundbind de steder, hvor mange mennesker samles, sammen med forsamlingsforbuddet og 

dermed afstandskravet bliver eksempler på begrænsende og regulative foranstaltninger som individet 

påvirkes af, både i dets generelle livsudfoldelse men også i dets almindelige færden i verden. 

Mundbindet kan således anskues som en beslutning af regulerende karakter, hvortil borgeren bedes 

foretage en række forebyggende tiltag for således, at coronasmitten i højere grad end tidligere 

afbødes. 

 

7.4 Arkitektur, byrum og institutioner 

Et andet centralt sted, hvor begrænsende og regulative foranstaltninger yder indflydelse på individets 

livsudfoldelse er i arkitekturen og måden hvorpå byrum indrettes. I Foucaults forståelse af dispositivet 

indgår arkitektur og byplanlægning for at vise, hvordan disse selv er aktive magtudøvere og redskaber 

magt kan gøre brug af for at organisere og forme mennesker på særlige måder og ikke udelukkende 

som æstetiske og neutrale discipliner (Wallenstein, 2009, s. 371ff). Med afsæt i dette er det relevant 

at afdække, hvordan frygt præger både arkitektur, byrum og institutioner under coronaepidemien, for 

dermed at anskue de begrænsende effekter disse kan have for individets normale forholdemåde i 

diverse hverdagssituationer. Hertil kan det argumenteres, at både bygningers indretning og måden, 

hvorpå institutionernes funktioner tænkes og forstås er anderledes end før coronaepidemien. Det 

danske byrum er således også blevet anderledes, hvor skiltning og afmærkning med særlige 

budskaber nu er blevet en del af befolkningens hverdag. 

 

7.4.1 Det ‘blå’ byrum 

Et eksempel, hvorpå det ændrede byrum disponerer danskernes forholdemåde under coronaepidemien 

er blå plakater i forskellige afskygninger, der kan identificeres rundt omkring i det danske bybillede. 

Plakaterne kommer i flere forskellige slags, med flere forskellige budskaber, dog med den 

fællesnævner, at de som oftest er blå (Bilag 3). Ifølge et marketingstudie forbindes den blå farve med: 

“(...) competence, as it is associated with intelligence, communication, trust, efficiency, duty, and 
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logic” (Labrecque et. al, 2012, s. 714). Det kan således udledes, at ord som intelligens, troværdighed 

og logik er karakteristika som Sundhedsstyrelsen, der er afsender på plakaterne, gerne vil associeres 

med, hvorfor det kan argumenteres, at den blå farve ikke er tilfældigt udvalgt. Anskues dette i lyset 

af det fremanalyserede særlige forhold mellem viden og magt og regeringsledelsens udfordring med 

manglende viden omkring coronavirus, bliver betydningen af farvevalget på disse plakater særlig 

relevant. Hertil kan det anskues, at de relevante myndigheder mangler viden omkring coronavirus 

men fortsat ser sig nødsaget til at handle, hvorfor det har en særlig indvirkning at låne den blå farves 

etos, pålidelighed og troværdighed. 

 

Den blå farve er en som mennesker stoler på (Aproposbureau, 2018), hvorfor det kan argumenteres, 

at denne i højere grad legitimerer plakaterne og disses budskaber end havde en anden farve været 

valgt. Den blå farve findes oftest i det offentlige rum på trafiktavler, herunder skilte med ensretninger, 

cykle/gå anvisninger samt fodgængerovergangsskilte (Køreklar.dk, 2021, s. 6f). I den forbindelse 

anfører specialet, at farven gennem en tillæring, bruges til at vække bilisters opmærksomhed på 

ændrede vejforhold. Det samme kan ses i forbindelse med plakaterne om coronavirus i byrummet – 

de vækker befolkningens opmærksomhed på ændrede forhold i byrummet og fungerer som en 

teknologi, idet de påminder befolkningen om – specielt i det offentlige rum, hvor mange mennesker 

mødes – at være vagtsomme overfor coronavirus. Plakaternes tilstedeværelse i byrummet generer 

således en konstant eksponering som påminder den enkelte borger om coronaepidemien, med afsæt i 

regeringsledelsens forståelse og dermed diskurs om coronavirussens frygtindgydende konsekvenser 

for det danske samfund, såfremt disse forbehold ikke tages alvorligt. På denne vis argumenterer 

specialet for, at de blå plakater i forhold til Baumans begreb om afledende frygt, afleder en særlig 

frygtsomhed overfor coronavirussen gennem den blå farve og dennes etos. Farven bliver – foruden 

dens pålidelighed – en farve befolkningen bliver særlig opmærksom overfor og som dermed afleder 

frygt, idet den forbindes med coronavirussen og de mange forbehold befolkningen bør følge. 

 

7.4.2 Brugen af byrummet 

Disse plakater møder danskerne i både butiksruder, i den offentlig transport, i parker, på skoler og 

uddannelsesinstitutioner (Bilag 3). Det danske byrum under coronaepidemien er således blevet 

ændret, særligt af det blålige skær fra plakater, som møder øjet overalt. Plakaterne indvirker således 

på måden, hvorpå byrummet bruges og forstås under epidemien. Der gælder nu andre regler for 
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opførsel og færden, hvilket de blå plakater bekvemt og konstant påminder befolkningen de fleste 

steder, hvor de kan samles. På denne vis argumenterer specialet for, at måden byrummet indrettes på 

under coronaepidemien er et resultat af bestemte magtrelationer og rationaler, forstået på den måde, 

at byrummet er blevet udsmykket med plakater – med budskaber – der fungerer som en forlængelse 

af regeringsledelsens talerør. Regeringsledelsens coronadiskurs er også at finde i planternes 

budskaber som for eksempel “hold afstand!” (Bilag 3, s. 1), “Her bruger vi mundbind” (Bilag 3, s. 2) 

og “Forebyg smitte - ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker (...)” (Bilag 

3, s. 1). Plakaterne har dog en mere subtil indflydelse på befolkningen, idet de konstant og 

underbevidst influerer borgerens generelle færden i byrummet. 

 

Denne tendens ses også, idet befolkningen i takt med, at tiden går, mere og mere underbevidst ænser 

og internaliserer plakaternes budskab i sin indre etisk substans. Specialet hævder således, at 

befolkningen i høj grad udelukkende opfatter og ænser den blå farve, som bliver symbolet på og 

påmindelse om god coronakutyme. Det er med denne subtile kobling mellem de blå plakater og 

selvregulering til ansvarlig opførsel under coronaepidemien, at dispositivet kan identificeres. 

Byrummet indgår således som en magtudøver, idet det organiserer socialt liv på en anderledes og 

begrænsende måde. Konkret kan dette anskues igennem diverse teknologier, som for eksempel 

afmærkninger i parker, forsamlingsloft i Frederiksberg Have samt ensrettede stier om blandt andet 

søerne i København (Bilag 4, s. 1f), hvortil de blå skilte fungerer som vejledningmarkører det enkelte 

individ forventes at følge. Begge teknologier skal sørge for, at der holdes afstand og ikke forsamles 

for mange mennesker samme sted. Derudover viser eksemplerne tydeligt, hvordan friheden i det 

offentlige rum begrænses og reguleres, når det ikke længere selv er op til individet at bestemme, hvor 

man vil sidde i en park eller, hvilken vej man vil gå rundt om søerne. Med disse eksempler bliver 

magtanalytikkens frihedselement tydeligt – der er ikke tale om tvang, men indretningen af byrummet 

inviterer til en helt særlig måde at forholde sig til opfordringerne på. Sagt med andre ord, så fungerer 

teknologierne – at stille ensrettede skilte op at inddele græsarealer i zoner og markere et offentligt 

forsamlingsloft med skilte i Frederiksberg Have – kun ved, at individet regulerer sig selv efter 

teknologierne. Det kan således argumenteres, at de to nævnte teknologier fungerer som værktøjer i et 

dispositiv, hvis rationale er at regulere og begrænse individets kontakt til andre gennem individets 

egen selvregulering. 
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7.4.3 Opholdsforbud 

En anden væsentlig ændring af menneskets mulighed for at bruge byrummet under coronaepidemien 

er ved indførelsen af midlertidige opholdsforbud i blandt andet Kødbyen, Nørrebroparken, 

Hørsholmparken og ved Lakolk butikscenter på Rømø hen over sommeren 2020 (Beck, 2020a; Politi, 

2020). Dette er tiltag, der kan siges i særlig høj grad at påvirke danskernes forhold til byrummet, idet 

nogle områder direkte gøres forbudte at færdes i. Måden hvorpå man kan bruge, forstå og forholde 

sig til sit byrum, er derfor yderst begrænset af magtrelationernes frygt for forsamling. Denne frygt for 

forsamling kan konkret anskues i diskursen om coronavirussen, idet regeringsledelsen har indført 

netop dette forbud grundet en erfaringsbaseret viden fra tidligere store sygdomsepidemier, hvor viden 

påviser, at vira smitter ved tæt kontakt. Hertil fremstår Baumans pointe om andengrads frygten, idet 

tidligere sygdomsepidemier har lært os at være bange for hinanden, da virus smitter og muterer 

mennesker imellem. 

 

Det er på baggrund af denne frygt, at regeringsledelsen søger at kontrollere individets færden i 

offentligheden gennem opholdsforbud. På samme vis som indførslen af visitationszoner skaber 

opholdsforbuddet et nyt rum i byrummet, hvor de retsprincipper, der normalt gør sig gældende 

underkendes og andre regler bliver dominerende. I visitationszoner har politiet ret til at gennemsøge 

lommer, tasker, biler med mere, udelukkende fordi borgeren befinder sig et særligt sted. Det samme 

‘rum i rummet’ kan ses under coronaepidemien, hvor politiet har ret til at udstede bøder fordi borgeren 

befinder sig et sted, hvor det er blevet bestemt, at der er stor sandsynlighed for, at mange mennesker 

vil søge at opholde sig. I dette ‘rummet i byrummet’ under epidemien kan, for eksempel, grundlovens 

paragraf 79 med retten til forsamling (Folketinget, 2017), tilsidesættes med afsæt i en særlig frygtsom 

viden om og diskurs omkring, hvor coronavirus smitter mest. Byrummet er således – særligt steder 

med opholdsforbud – blevet ændret. Det kan derfor argumenteres, at byrummet disse steder har en 

hel anden og mere begrænsende indvirkning på danskerne som passerer gennem disse under 

coronaepidemien, end byrummene normalvis ville have. 

 

7.4.4 Den offentlige institutions ændrede organisering 

Et andet sted hvor de arkitektoniske- og indretningsmæssige logikker er særligt ændrede under 

coronaepidemien er på diverse uddannelsesinstitutioner, herunder særligt i de danske folkeskoler. Her 

ses det tydeligt, hvordan skolernes areal i form af trapper, gange, multirum og legepladser gennem 
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frygten for coronasmitte er blevet indrettet anderledes, idet frygten for coronavirus gør det nødvendig 

at ændre organiseringen af disse rum. Ved at ændre organiseringen af for eksempel skoler, kan magten 

lede, hvordan kroppe bevæger sig i et givent rum (Eliassen, 2016, s. 120). Et eksempel på dette er en 

multisal som er blevet omdannet til testcentre for ansatte og børn (Bilag 5). I multisalen ses et lille 

aflukket rum lavet af teatervægge, hvor coronaviruspodningen foretages og idrætskeglerne i køen 

fungerer som afstandsmarkeringer. Ved at indrette en multisal som testcenter er det klart, at det 

normale hverdagsliv på skolen begrænses. Under coronaepidemien er der ikke mulighed for blandet 

andet at lave teaterforestillinger, holde fester og synge morgensang, hvorved rummets udformning og 

de tanker, der ligger bag ideen med at bygge et multirum tilsidesættes i ønsket om at forhindre 

smittespredning på folkeskolen. Den ændrede brug af denne skoles multirum kan derfor argumenteres 

at være en særlig form for magtudøvelse, hvorved dette rum indgår som en teknologi i 

regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien. Rummet er således placeret i et særligt netværk 

af viden om coronavirus og hvordan denne afbødes og opspores, der gør det nødvendigt at have et 

testcenter på folkeskolen. Derudover findes det særligt interessant, at multisalen og dermed skolens 

tidligere fællesrum under coronaepidemien anvendes som testcenter, hvorved den nye brug af rummet 

bliver disponerende for et anderledes mulighedsrum, der bærer præg af en mindre og dermed mere 

begrænset fællesskabende adfærd blandt skolens elever. 

 

Et andet eksempel på en begrænsende faktor funderet i frygt i folkeskolens hverdag kan anskues på 

diverse legepladser, der under coronaepidemien er delt op i forskellige zoner med kegler og bånd 

(Bilag 4). Her fungerer afspærringen som en begrænsende teknologi, der skal sørge for, at forskellige 

klasser, klassetrin og gårdvagter holder afstand til hinanden i frikvartererne og ikke blandes. Børnene 

kan på denne vis kun lege med klassekammeraterne og begrænses til udelukkende at kunne lege med 

de redskaber og på de legepladser, der er indenfor den afsatte zone. Her er det igen tydeligt, at det er 

en særlig viden om coronavirussen og måden den smitter på, som har resulteret i en ny indretning af 

legepladser i landets folkeskoler, hvor relations dannelsen nedprioriteres i forhold til sikkerhed. På 

denne vis omorganiseres det sociale rum, som legepladsen i dette eksempel er. At både legepladser 

og folkeskolernes rum generelt gentænkes under coronaepidemien er et element i en større helhed og 

anderledes styring under coronaepidemien. Dette underbygges når dokumentet, som anbefaler skoler 

at omorganisere de sociale rum fremhæves. Konkret er der tale om en rapport ved navn Undgå smitte 

på skolen udarbejdet af Sundhedsministeriet og virksomheden iNudgeyou (Sundhedsstyrelsen, 

2020a, s. 7). Både som virksomhedens navn iNudgeyou og rapporten indikerer, bliver den viden, som 
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de arkitektoniske ændringer udspringer af, forbundet med diskursive elementer i dispositivet, hvorved 

disse fungerer i forlængelse af hinanden og dermed forstærker dens andens tilstedeværelse ved begge 

at referere tilbage til samme styringsrationale. Rapporten fremstiller forskellige eksempler på, 

hvordan skoler kan markere gang- og trappearealer, med blandt andet ensretninger og 

afstandsmarkeringer således, at elever kan færdes sikkert og smittefrit på skolen (Sundhedsstyrelsen, 

2020a, s. 4f). 

 

7.4.5 Kulturinstitutionernes gentænkning 

Et tredje sted, hvor de arkitektoniske- og indretningsmæssige logikker særligt har ændret sig under 

coronaepidemien er ved inddragelsen af diverse kulturinstitutioner, hvor blandt andet Parken i 

København og sportshaller i hele landet i den forbindelse er blevet inddraget til quick-testcentre 

(Ritzau, 2020; Bilag 6). Specialet argumenterer på denne vis for, at disse institutioner under 

coronaepidemien og særligt under nedlukningen fritages deres påtænkte og normale kulturelle 

funktioner. Konkret kan dette ses, idet Parken normalt huser diverse store sportsbegivenheder og 

koncerter og når den lokale sportshal normalt huser et rigt foreningsliv, hvor de nu i stedet er lavet 

om til midlertidige testcentre. På denne vis får disse bygninger en ny rolle under epidemien. 

Bygningerne er ikke længere blot kultur-/fritidsinstitutioner, der findes i bybilledet som et 

fritidsmæssigt tilvalg. I stedet fungerer disse steder nu som en arkitektonisk påmindelse om 

coronavirussens eksistens i Danmark. På denne vis kan det argumenteres, at den arkitektoniske 

udformning – ifølge Baumans afledende frygt – også bliver af afledende karakter, idet denne konstant 

og på en meget subtil måde påminder individet om coronavirussens eksistens. Kulturinstitutionerne 

fungerer således som arkitektoniske teknologier i regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien, 

idet disse aktivt bruges til at disponere befolkningen på en særlig frygtsom måde under 

coronaepidemien. Kulturinstitutionerne disponerer således befolkningen gennem en konstant 

påmindelse og synlighed i lokalmiljøet. Hvor en idrætshal før har været et knudepunkt for sociale 

arrangementer, fritidsliv og afslappethed, er de under coronaepidemien i Danmark placeret i en anden 

kontekst, med et andet formål, hvor grunden til man opsøger kulturinstitutionen er en anden end 

tidligere. Nu mødes man af visirbærende og plasticklædte podere, man skal spritte af, bære mundbind 

og stå i kø med god afstand, hvilket oftest markeres ved brug af idrætshallens egne kegler (Bilag 6). 

Kulturinstitutionernes indtræden og centrale rolle i lokal smitteopsporing som testcentre skaber 

således et nyt offentligt, socialt rum, hvor organiseringen af det sociale foregår på en anderledes måde 
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end før. Infrastrukturen og kulturinstitutionernes indretning er tydeligt forandret under 

coronaepidemien, hvor disse nu placeres i et særligt netværk af viden omkring coronavirus og 

mulighederne for en afbødning af smitten. Det kan således argumenteres, at reorganiseringen af 

diverse institutioner og brugen af disse gentænkes og placeres i en anden kontekst end tidligere 

placeret i under coronakrisen. 

 

7.5 Administrative foranstaltninger 

En anden måde, hvorpå den særlige viden om coronavirus og mulighederne for en afbødning af 

smitten kan påvises er gennem en række administrative foranstaltninger – såsom smittestop-appen og 

coronapasset. I specialet forstås administrative foranstaltninger som særlige tiltag og dertilhørende 

teknologier, nødvendiggjort af regeringsledelsens behov for epidemikontrol under coronaepidemien. 

Konkret kan Sundhedsministeriets smittestop-app i analysen anskues som en administrativ 

foranstaltning gennem regeringsledelsens behov for kontrol og overvågning. En administrativ 

foranstaltning adskiller sig fra en regulativ beslutning, idet en foranstaltning/et tiltag kan anskues som 

en konkret teknologi, der afhjælper håndhævelsen af for eksempel regeringsledelsens rationale om at 

afbøde smitteudviklingen. Fælles for disse er, at begge forgriber en negativ smitteudvikling ved en 

indgriben i individets færden og normale forholdemåde i diverse situationer således, at individet 

inviteres til at holde afstand og begrænse socialt samvær med omverden. 

 

7.5.1 Smittestop-appen som styringsteknologi 

For en analyse af konkrete administrative foranstaltninger i regeringsledelsens styring under 

coronaepidemien, fremhæves smittestop-appen udviklet af Sundheds- og Ældreministeriet (nu 

Sundhedsministeriet) i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens 

Serum Institut og Digitaliseringsstyrelsen (Smittestop, 2021). Det kan argumenteres, at appen virker 

som en særlig frygtsom måde at disponere befolkningen på, idet den konstant eksponerer de frivillige 

brugere af appen for coronavirussens frygtindgydende konsekvenser i form af smitte- og dødstal. 

Dette gøres ved at indsamle viden om befolkningens generelle sundhedstilstand, hvorfor smittestop-

appens selvopretholdelse afhænger af, at brugeren interagerer og deler information med denne. 

Konkret betyder dette, at brugeren samtykker til, at appen konstant må tracke brugerens lokalitet 

(Bilag 7, s. 1), hvorfor det er vigtigt, at brugeren aktiverer appen og altid har sin telefon på sig 
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(Smittestop, 2021). Derudover har brugeren mulighed for selv at oplyse appen om egne positive 

coronavirus testresultater. Hertil bliver det muligt for andre brugere af smittestop-appen at blive 

informeret om potentiel smitte (Smittestop, 2021), hvorefter den informerede forventes at tage en 

række forbehold i form test og selvisolation (Sundhedsstyrelsen, 2021a). Appens funktion som 

vidensbank for befolkningens generelle sundhedstilstand og dermed styringsteknologi for danskernes 

færden kan konkret anskues i følgende citat af sundhedsministeren på pressemødet d. 7. december 

2020: 

  
(...) jeg tror, vi ligger på omkring halvanden million mennesker, som har downloadet smittestop-appen, 

og vi kan se konkret, fordi vi beder folk om at oplyse, når de booker en test, hvorfor de booker testen, 

og der kan man krydse af, hvis det er, fordi man har fået en smitte, en alarm på sin smittestop-app, og 

der er mange, der har sat kryds der, og vi finder også konkret smittede mennesker via denne her. (...) 

Og derfor også en opfordring. Hvis ikke I har den endnu, få den ind på jeres telefon og tjek, om den 

er aktiveret, fordi det er også et vigtigt våben i Danmark som i resten af Europa, der har samme 

teknologi. 

(Statsministeriet, 2020k) 

  

Af ovenstående kan det udledes, at smittestop-appens data – sammen med data fra bookingsystemet 

af coronatest – samles i statistikker, hvorigennem det bliver muligt at anskue befolkningens samlede 

sundhedstilstand. Disse tal og statistikker kan konkret anskues, idet smittestop-appen åbnes og 

brugeren præsenteres for dagens smittetal, dagens dødstal, antal testede, antal vaccinerede og antal 

smittede den seneste uge (Bilag 7, s. 2). Det særlige ved smittestop-appen er, at denne samler alt data 

om coronaepidemien og kanaliserer det ud gennem et medie. Smittestop-appen kan på den baggrund 

betegnes som en samlet vidensbank for befolkningens samlede sundhedstilstand under 

coronaepidemien, hvor den bliver illustrator på coronavirussens frygtindgydende konsekvenser i form 

af opdateringer på smitte- og dødstal. Anskues dette i lyset af Foucaults biopolitik hævder specialet, 

at behovet for kontrol og overvågning af coronavirussens udvikling findes nødvendig for sikring af 

statens fremtidige eksistens og en levedygtig befolkning. Statistikkerne bliver således middel til 

styring, hvori regeringsledelsen finder hjemmel til sine beslutninger funderet i frygt og argumenteret 

som en nødvendighed for statens overlevelse. På denne vis bliver smittestop-appen disponerende for 

befolkningens adfærd både før og efter potentiel smitte.  
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Denne er disponerende før smittestopbeskederne indtræffer, idet appen konstant og underbevidst 

minder brugeren om at holde afstand til andre mennesker, blot i kraft af, at appen er downloadet af 

brugeren selv. Derudover er smittestop-appen også disponerende efter, at brugeren har modtaget en 

smittestopbesked, idet brugeren bliver informeret og influeret til at følge sundhedsmyndighedernes 

anbefalinger til personer, der har været i nærkontakt med en person, som er testet positiv for 

coronavirus (Sundhedsstyrelsen, 2021a). Herudover kan det argumenteres, at smittestop-appens tal 

og daglige opdateringer over befolkningens samlede sundhedstilstand og dermed færden – da 

bekæmpelsen af coronavirussen som tidligere fremanalyseret er afhængig af, at befolkningen holder 

afstand – og efterlever regeringsledelsens producerede norm for den gode opførsel og generelle 

færden i samfundet. Den gode opførsel kommer således af, at den enkelte borger holder afstand og 

dermed ikke smittes med coronavirus. Det kan i den forbindelse hævdes, at denne opfattelse er 

funderet i en viden om virussens fatale konsekvenser for den enkelte borger samt en konstant 

eksponering for frygten for døden via smittestop-appen. I den forbindelse findes det interessant at 

nævne, at en undersøgelse af danskerne medievaner under coronaepidemien fra DR viser, at den 

enkelte borger i gennemsnit fortsat bruger over syv timer på medier om dagen (Knudsen, Christensen 

& Andersen, 2021). På den baggrund argumenterer specialet for, at brugeren i gennemsnit udsættes 

for en underbevidst opmærksomhed på coronavirussens frygtindgydende konsekvenser i mange timer 

i løbet af en dag. Frygten er således ikke længere væk end blot at stikke hånden ned i bukselommen 

og kigge på sin telefon, hvor brugeren subtilt og underbevidst bliver mindet om verdens 

sundhedskrise og dennes fatale konsekvenser.  

  

7.5.2 Frygten som konstant baggrundsstråling 

Det særligt invaderende og subtile ved smittestop-appens funktion og virke er således dens konstante 

og underbevidste tilstedeværelse i brugerens bevidsthed, hvortil den snedigt og subtilt nedsiver frygt 

i brugerens indre substans. Dette bliver også synligt via Massumis greb om lav-niveaus frygt, hvor 

frygten anses som værende en konstant tilstedeværende, omkringliggende og uudryddelig 

atmosfærisk frygt på linje med den kosmiske baggrundsstråling (Massumi, 1993, s. viii & 24). Dette 

kan blandt andet anskues ved, at smittestop-appen foruden de daglige smittetalsrapporter – som 

brugeren selv aktivt kan gå ind og se – kommer med beskeder om potentiel smitte, såfremt brugeren 

har været i nærheden af en coronasmittet person (Smittestop, 2021). Hertil finder specialet, at 

smittestop-appen – så snart, at denne er downloadet og aktiveret på brugerens telefon – hele tiden 
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minder brugeren om coronavirussens eksistens og de konsekvenser denne kan have for brugeren selv, 

såfremt sundhedsmyndighedernes forholdsregler ikke efterleves. Derudover findes det interessant at 

anskue regeringsledelsens opfordring til alle borgere om at downloade denne (Statsministeriet, 

2020k). Argumentationen bag findes umiddelbart i ovenstående citat af sundhedsministeren som 

værende, at appen anses som et vigtigt redskab og ‘våben’ for epidemikontrol i det danske såvel som 

internationale samfund. På denne vis er appens funktion og formål funderet i frygten for det 

ukontrollerbare, hvortil appen anses som et godt kontrollerbart overvågningssystem af 

coronaepidemiens udvikling. Det kan således argumenteres, at regeringsledelsen finder appen 

nødvendig – sammen med teknologier som bookingsystemet til coronatest, hvor brugeren bedes give 

informationer på dets sygdoms-, test- og opsporingshistorik – for at afbøde og bekæmpe 

coronavirussens udbredelse. 

 

7.5.3 Smittestop-app som frygtindgydende og livsbegrænsende 

Specialet hævder, at behovet for at kontrollere og overvåge coronaepidemiens udvikling i det danske 

samfund generer en villighed til informationsdeling hos den enkelte borger. Dette gælder både 

informationsdeling via smittestop-appen og ved indtastning af information i bookingsystemet til 

coronatest. Denne villighed udspringer således af frygten for det som er værre, herunder sygdom og 

død, hvorfor den enkelte borger gennem frygten moraliseres til at bidrage til kontrollen af 

coronaepidemiens udvikling i Danmark. Anskues dette behov i lyset af det digitale panoptikon 

argumenterer Byung-Chul Han, at brugeren via appen frivilligt blotter sig for andre grundet et indre 

behov for informationsdeling for brugeren selv (Han, 2016, s. 30). Resultatet heraf bliver således, at 

brugeren af appen afslører sin sundhedstilstand overfor de personer, som har været i nærkontakt med 

brugeren selv. Dette sker vel og mærke på baggrund af brugerens egen villighed til selvbelysning og 

-blottelse (Han, 2016, s. 30). I relation til smittestop-appen bliver det tydeligt, at dette indre behov 

for informationsdeling skyldes frygten for smitte af coronavirus og i værste tilfælde død. Det kan 

således argumenteres, at denne grænseløse informationsdeling bliver et behov for konstant 

overvågning og kontrol for den enkelte bruger, for dermed at beskytte sig selv for det som er værre 

end selvblottelse og selvbelysning, nemlig smitte og i værste tilfælde død. 

 

Herefter kan specialet anføre, at brugen af smittestop-appen kan have andre og langt mere subtile, 

snu og invaderende konsekvenser for individets livsudfoldelse. Dette kan konkret anskues, idet 
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brugeren modtager en smittestop notifikation fra appen med besked om, at vedkommende har været 

i tæt kontakt med en person testet positiv med coronavirus, hvorefter det forventes, at brugeren lader 

sig test og gå i selvisolation. Dette kan være til trods for at brugeren ikke føler sig syg og dermed 

heller ikke før beskeden ville være under mistanke for coronavirus. Således hævder specialet, at 

smittestop-beskeden kan fordre en form for tvang om selvisolation, til trods for en usikkerhed om 

personen reelt er smittet med coronavirus. Derudover argumenterer specialet for, at brugeren 

begrænses forud for modtagelse af sådan en besked fra appen, idet appen i sig selv genererer en 

bevidsthed hos den enkelte bruger om at holde afstand til andre mennesker for ikke at blive smittet. 

Anskues dette med Baumans pointe om, at mennesket i frygten for det uventede stilles i en tilstand 

af tilbagetrukkethed, hvor den naturlige spontanitet, kreativitet og nysgerrighed påvirkes (Høilund, 

2010, s. 19), argumenteres det, at appen virker disponerende og dermed begrænsende for brugerens 

adfærd både inden og efter den potentielle smitte indtræffer, idet smittens potentialitet afholder 

brugeren af appen fra kontakt til andre mennesker. Appen virker derfor begrænsende for individets 

livsudfoldelse og frie bevægelighed i samfundet, da denne underbevidst påvirker individets færden. 

I forlængelse heraf hævder specialet, at denne konstante eksponering af frygten for det uvisse og 

ukontrollerbare, som særligt finder sted under coronaepidemien nedsiver en strukturel frygtsomhed i 

befolkningen, der – jævnfør Høilunds perspektiv på frygtens ret – igen præger beslutningsprocesser 

og legitimerer lov ud fra et princip om nødvendighed for dette (Høilund, 2010, s. 13). 

 

7.5.4 Coronapas 

Et andet eksempel på en administrativ foranstaltning, hvor frygten for det uvisse og ukontrollerbare 

under coronaepidemien i Danmark særligt skaber nye forholdemåder for den enkelte borger er 

coronapasset. Formålet med dette er, at den enkelte borger får adgang til en række kulturelle 

oplevelser samt mulighed for køb indenfor de liberale erhverv, som blandt andet frisører og massører 

(Regeringen et. al, 2021, s. 1). Coronapasset er dokumentation for, at borgeren er færdigvaccineret, 

har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer (Statens Serum Institut, 2021b). Af 

dette kan udledes, at alle borgere uanset alder og sundhedsgruppe kan downloade eget coronapas, 

såfremt det findes nødvendigt/relevant for den enkelte. I den forbindelse argumenterer specialet, at 

letheden og dermed også omstændighederne bag erhvervelse af coronapasset varierer borgerne 

imellem. I det først beskrevne tilfælde, hvor et coronapas kan erhverves, såfremt borgeren er 

færdigvaccineret, kræver dette kun to stik – henholdsvis første og anden vaccination 
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(Sundhedsstyrelsen, 2021b). Herefter kan borgeren frit bevæge sig ud i det danske samfund 

(Regeringen et. al, 2021, s. 1). Samme lethed gælder for andet eksempel, hvor en overstået infektion 

– en person, som tidligere har været smittet med coronavirus og dermed dannet immunitet mod denne 

(Statens Serum Institut, 2021a) – også frit kan bevæge sig rundt i samfundet (Regeringen et. al, 2021, 

s. 1). Hertil skal det tilføjes, at denne overståede infektion kun gælder for samme coronavariant og 

ikke mutationerne imellem (Statens Serum Institut, 2020b). I den forbindelse anfører specialet, at en 

overstået infektion kræver, at borgeren har været smittet med alle de varianter af coronavirus som 

findes i Danmark før borgeren frit kan bevæge sig rundt i samfundet. Derudover kan det 

argumenteres, at den frie bevægelighed med coronapasset kun er midlertidig i den forstand, at der vil 

være risiko for, at flere nye coronavirusvarianter opdages inde for landet grænser (Aagaard, 2021). 

På denne vis bliver coronapasset i eksempel nummer to både utilregneligt og midlertidigt, idet 

coronapasset omstændiggør dets eget formål, nemlig at øge mobilitet og bevægelighed borgere 

imellem. Straks mere vanskeligt og omstændigt bliver eksempel tre, hvor det gælder, at en borger kan 

erhverve sig coronapasset midlertidigt, med en negativ coronatest taget indenfor 72 timer (Regeringen 

et. al, 2021). Hertil anskues en klar begrænsning for individet, idet den frie bevægelighed kræver 

begrænsende foranstaltninger inden et negativt testresultat kan forekomme. På denne vis må borgeren 

forinden testen begrænse social aktivitet, for ikke at risikere at blive smittet og dermed ikke kunne 

bevæge sig ud som planlagt med den påtænkte negative coronatest. I den forbindelse argumenterer 

specialet for, at det efter det negative testresultat forventes, at borgeren også her begrænser sin sociale 

omgang, for dermed ikke at bringe smitte videre til den aktivitet som coronapasset skal give adgang 

til. 

 

Af ovenstående kan det argumenteres, at de bedst stillede borger i henhold til fuld udnyttelse af 

coronapasset er dem, som er vaccineret mod coronavirus. Hertil kan det tilføjes, at Danmarks 

vaccinekalender af flere omgange har været rykket (Sundhedsstyrelsen, 2021b) og formentligt fortsat 

vil blev udskudt. Dele af Danmarks befolknings livsudfoldelse og spontanitet vil således være 

begrænset i langt længere tid end først antaget. Derudover kan det af rammeaftalen om 

genåbningsplanen for Danmark udledes, at der i aftalen om denne og dermed også om coronapassets 

eksistens er indsat en solnedgangsklausul (Regeringen et. al, 2021). Hertil fremgår, at 

“Aftalepartierne vil desuden i maj og juni 2021 drøfte erfaringerne med anvendelsen af coronapasset 

og tage stilling til dets fortsatte omgang og brug” (Regeringen et. al, 2021, s. 2). Det er således, ikke 

klart, hvornår regeringsledelsen og aftalepartierne bag ønsker, at denne solnedgangsklausul skal 
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ophøre. Derudover er det heller ikke klart, om det ønskes, at coronapasset bliver en vedvarende 

foranstaltning, som skal afbøde og forhindre smitteudbredelse efter, at de borgere, som ønsker 

vacciner er blevet vaccineret. Specialet argumenterer således for, at coronapasset som administrativ 

foranstaltning vil ramme alle borgere, som ikke ønsker vaccinen, hvortil disse særligt vil være 

begrænset af social aktivitet og dermed være placeret uden for det danske samfund. Coronapasset kan 

således forstås en foranstaltning funderet i frygten for coronavirussens frygtindgydende konsekvenser 

for det danske samfund, som afspejles i regeringsledelsens diskurs om coronavirus. 

 

7.6 Lov 

Et sidste sted, hvor et dispositivs tilstedeværelse kan identificeres i regeringsledelsens håndtering af 

coronaepidemien er ifølge Foucault i lovgivning. I specialet betyder dette, at coronarelaterede 

betænkninger, lovgivninger og de potentielle særlige lovgivningsprocesser disse medfører, 

fremanalyseres i lyset af frygtbaseret lovgivning. Der er her tale om en særlig måde, hvorpå frygten 

har tydelige strukturelle indvirkninger på samfundet, som kan ses i udformningen af dansk lovgivning 

under coronaepidemien. Konkret kan det siges, at coronavirussen har resulteret i ændringer af dansk 

lovgivning både de oplagte steder, som i epidemiloven, men også de mindre åbenlyse steder som i 

straffeloven, hvor loven rækker ud over den gængse epidemikontrol. I analysedelen fremhæves 

særligt epidemiloven, den automatiske model for lokale nedlukninger og straffelovens paragraf 81 

styk d som særlige frygtbetingede love. 

 

7.6.1 Epidemilovens coronarelaterede ændringer 

Indledningsvist anskues en udvidelse og ændring af epidemiloven som en frygtbetinget lovgivning. 

Konkret blev denne hastebehandlet og stadfæstet ved lov d. 12. marts 2020 (Folketinget, 2020b). 

Ændringerne giver myndighederne mulighed for at påbyde “(...) enhver, der lider af en alment farlig 

eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan” 

(Retsinformation, 2020a) at lade sig undersøge, indlægge, isolere og behandle (Retsinformation, 

2020a). Det kan med afsæt i citatet udledes, at epidemiloven rækker ud over coronavirussen og er 

tænkt til ikke udelukkende at gælde under coronaepidemien, men i stedet som et værn mod potentielle 

fremtidige store sygdomsepidemier. Rationalet bag lovændringen tydeliggøres i lyset af Massumis 

pointe om krisernes fremtidige uundgåelighed – vi ved ikke, hvordan krisen kommer til at se ud, men 
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blot, at krisen rammer os (Massumi, 1993, viii). Derudover er der i lovteksten nødvendige lovmæssige 

foranstaltninger, som kan iværksættes over for enkeltpersoner for at “(...) forebygge, inddæmme eller 

udrydde alment farlige eller samfundskritiske sygdomme” (Retsinformation, 2020a). Hertil kan det 

tilføjes, at denne omfattende beføjelse tillægges sundhedsministeren, der har mulighed for at 

tvangsindlægge og påbyde en smittet person at gå i isolation (Hattens, 2020). Foruden, at magten i 

dette eksempel centreres omkring én minister, hvilket udfordrer magtens tredeling, kan det også 

argumenteres, at dette strider imod de grundlovssikrede rettigheder om personlig frihed (Folketinget, 

2017, s. 5). 

 

Herefter kan specialet anføre, at udvidelsen af epidemiloven d. 12. marts 2020 er legitimeret og 

funderet i en frygtsom viden om coronavirus, hvorfor det findes nødvendigt at inddæmme og afbøde 

en ukontrollerbar smitteudvikling gennem statslig indgriben. Konkret anskues dette i den skriftlige 

fremsættelse af sundhedsministeren den 22. december 2020, som lyder: “Med lovforslaget skal det 

sikres, at myndighederne har de værktøjer, som måtte vise sig nødvendige til at sikre myndighedernes 

handlemuligheder og effektive ressourceudnyttelse med henblik på at beskytte samfundet og 

enkeltpersoner mod smitsomme sygdomme“ (Retsinformation, 2020b). På denne vis argumenterer 

specialet for, at epidemiloven i høj grad indeholder elementer af frygtens ret legitimeret i 

nødvendighedens lov. Dette kan forstås således, at tilføjelsen til epidemiloven fremsættes som en 

nødvendighed for myndighedernes handlemuligheder for at kunne afbøde smitteudviklingen og 

dermed beskytte den enkelte borger mod den smitsomme virus. I den forbindelse hævder specialet, 

at konsekvenserne heraf bliver, at befolkningens frihed, livsudfoldelse og frie valg indskrænkes, idet 

det ikke længere er muligt for en myndig person at nægte at lade sig undersøge, indlægge, isolere og 

behandle. 

 

Et andet eksempel på epidemiloven som en frygtens ret kan identificeres under dens tilblivelsesproces 

og den manglende plurale struktur, der præger denne. Konkret kan dette anskues, idet epidemiloven 

blev vedtaget under en hastebehandling, hvortil professor Bent Ole Gram Mortensen understreger, at: 

“(...) den pågældende ændringslov [blev] vedtaget efter en særlig hasteprocedure. 1. behandling, 2. 

behandling, tillægsbetænkning og tredjebehandling – al sammen blev gennemført 12. marts, på én og 

samme dag” (Syddansk Universitet, 2021). Det er således tydeligt, at høringsvar fra eksperter og den 

offentlige debat om loven har været yderst begrænset, hvis overhovedet eksisterende. Hertil uddyber 

sundhedsministeren nødvendigheden af de hastige lovændringer: 
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Regeringens altoverskyggende hovedprioritet er i øjeblikket at inddæmme og afbøde de alvorlige 

konsekvenser af spredningen af COVID-19 i det danske samfund mest muligt. Det er helt afgørende, 

at samfundet og myndighederne er rustet til og har de nødvendige redskaber til at håndtere denne 

trussel. 

(Folketinget, 2020c) 

 

Af ovenstående kan det således udledes, at disse hastige ændringer og justeringer af den eksisterende 

epidemilov er funderet i en frygt for coronavirus og dens alvorlige konsekvenser for det danske 

samfund. Hertil legitimeres hastebehandlingen i nødvendighedens lov, der finder det afgørende for 

en afbødning af smitteudviklingen at stadfæste disse redskaber – som epidemilovens ændringer 

medfører – ved lov, for dermed at håndtere den trussel, som coronavirussen anses for at være. 

 

7.6.2 Automatisk model for lokale nedlukninger 

Et konkret redskab, som epidemiloven indeholder efter de hastebehandlede ændringer d. 12. marts 

2020, er den statslige mulighed for at “(...) gennemtvinge midlertidig lukning af private og offentlige 

dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner” (Folketinget, 2020b). Et eksempel 

herpå er Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark (Regeringen et. al, 2021). Aftalen 

indeholder en model for hurtigt, effektivt og automatisk at kunne foretage lokale nedlukninger. Med 

aftalen er det blandt andet blevet besluttet, at skoler, klubtilbud, idrætsaktiviteter og kulturaktiviteter 

skal lukkes midlertidigt, såfremt incidenstallet i en kommune overstiger 200 smittede med 

coronavirus per 100.000 indbyggere (Sundhedsministeriet, 2021). I en pressemeddelelse fra 

Sundhedsministeriet d. 31. marts 2021 beskrives modellen som et vigtigt værktøj i bekæmpelsen af 

coronavirussen og som en forebyggende foranstaltning inden virussen potentielt vil blusse op lokalt. 

Hertil skriver Ministeriet, at “ (...) for at besvare epidemikontrollen er det vigtigt, at nye smitteudbrud 

håndteres hurtigt, inden de spreder sig” (Sundhedsministeriet, 2021), hvortil sundhedsministeren 

udtaler, at “ (...) forudsætningen for genåbningen er, at der slås hurtigt ned, så snart smitten stiger 

lokalt” (Sundhedsministeriet, 2021). Af de to citater kan det udledes, at aftalen om genåbning af 

Danmark og særligt den automatiske nedlukningsmodel er bygget op omkring frygten for en hastig 

og ukontrollerbar smitteudvikling, der legitimerer og nødvendiggør modellens eksistens. I den 

forbindelse hævder specialet, at rammeaftalen er resultatet af en frygt for, at smitten i det danske 
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samfund vil stige samt en frygt for de konsekvenser, som følger med smittestigning, herunder flere 

dødstilfælde. 

 

I forlængelse heraf argumenterer specialet for, at nedlukningsmodellen legitimeres gennem 

biopolitikkens redskaber, hvor det med tal og statistisk data har været muligt for regeringsledelsen at 

fastlægge, hvor mange smittede, der kan tolereres inden tvunget nedlukning påbegyndes. På den måde 

bliver det muligt at kontrollere epidemiens udvikling. Hertil argumenterer specialet for, at disse tal 

og statistiske data skaber en bestemt viden og sandhed om coronavirussens struktur og færden, hvori 

regeringsledelsen finder hjemmel til at legitimere og nødvendiggøre nedlukningsmodellen samt 

beslutningen om og grænsen for det accepterede smittetal i et lokalområde. Dette tydeliggør, hvordan 

frygtens ret og nødvendighedens lov infiltreres i de biopolitiske styringspræmisser for statens 

overlevelse og fremtidige reproduktion, grundet en frygt for en stigning i dødstilfælde som følge af 

smitte af coronavirus. 

 

7.6.3 Straffelovens paragraf 81 styk d 

Et sidste væsentligt eksempel på frygtbaseret lovgivning under coronaepidemien er straffelovens 

paragraf 81 styk d af 2. april 2020 (Retsinformation, 2020c). I denne paragraf anskues det, hvordan 

frygt indvirker på lov, gennem en opstilling af tænkelige scenarier – i dette tilfælde eksempler. 

Straffelovens paragraf 81 styk d argumenterer specialet for at være sidste skud på stammen af frygt, 

der direkte afspejles i lovgivning, hvor der lovgives ud fra sandsynlige eksempler – for hvad der 

potentielt kan ske. Straffelovens paragraf 81 styk d lyder som følgende: “Den straf, der er foreskrevet 

i denne lovs [paragraffer] kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller 

sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark” (Retsinformation, 2020c). I styk 4 af samme 

paragraf tilføjes: “Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser (...) skal det i almindelighed indgå 

som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med 

covid-19-epidemien i Danmark” (Retsinformation, 2020c). Frygten for coronavirus indvirker på 

denne vis på loven på forskellig vis. Hertil forstås både frygten for coronavirussens ukontrollerbarhed 

og frygten for potentielle former for kriminalitet forårsaget af coronavirus, herunder offentlig uro, 

underslæb og videresalg af lægemidler (Retsinformation, 2020c). Det er således ikke blot selve 

virussen, samfundet forsøges at beskyttes imod, men også det udvidede og ukendte kriminelle 

mulighedsrum som coronavirussen medfører. 
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7.6.4 Straffelovens udvidelse af paragraf 81 

Anskues tilføjelsen af styk d i straffelovens paragraf 81 kan det argumenteres, at denne funderes i en 

ny politisk frygt for coronavirussen, nemlig coronarelateret kriminalitet. Betænkningsdokumentet til 

lovforslag over “forslag til lov om ændring af straffeloven – skærpet straf for lovovertrædelser med 

baggrund i eller sammenhæng med covid-19” (Folketinget, 2020d), åbner for en vigtig indsigt i 

lovændringens formål og tilblivelsesproces. Betænkningen er af særlig relevant karakter da den 

illustrerer, hvilke beslutninger og rationaler, der ligger til grund for en udvidelse af straffeloven. I 

betænkningen kan der konkret identificeres fire overordnede eksempler, som udvidelsen af 

straffeloven er påtænkt at dømme efter. Den første udvidelse vedrører: “forbrydelser mod henholdsvis 

den offentlige myndighed m.v. og den offentlige orden og fred” (Folketinget, 2020d, s. 6). Den anden 

udvidelse omhandler en strafskærpelse ved: “underslæb, bedrageri, mandatsvig og skyldnersvig af 

særlig grov beskaffenhed (...) hvorefter straffen kan stige til fængsel indtil 8 år” (Folketinget, 2020d, 

s. 7). Den tredje udvidelse omhandler videresalg af lægemidler: “Efter bestemmelsen straffes med 

bøde eller fængsel indtil 6 år den, som stiller til salg eller i øvrigt søger udbredt som lægemidler eller 

forebyggelsesmidler mod sygdomme” (Folketinget, 2020d, s. 7). Et fjerde eksempel fremsat på dagen 

omhandler:“(...) indbrudstyverier m.v. i butikker, restauranter, frisørsaloner, 

uddannelsesinstitutioner, kontorbygninger eller lignende, som efter myndighedernes påbud eller 

opfordring holder lukket i et forsøg på at forebygge og hindre smittespredning” (Folketinget, 2020d, 

s. 1). Sidste eksempel er, som nævnt ovenfor, så nyt, at det ikke er blevet præsenteret for retsudvalget 

før mødet, finder sted. Specielt denne fjerde udvidelse til straffeloven er et tydeligt eksempel på, hvor 

hurtigt frygtens ret etablerer sig, idet denne hurtigt og hele tiden udtænker og indlemmer flere 

potentielle frygtsomme aspekter af coronavirussen under sin varetægt – såsom coronarelateret 

kriminalitet. I den forbindelse findes det relevant at inddrage Høilunds pointe om frygtens ret, som i 

stigende grad underminerer de gældende retsprincipper og standarder, der normalvis gør sig gældende 

i den demokratiske plurale struktur, grundet en nødvendighed for disse ændringer baseret på frygt 

(Høilund, 2010, s. 13). Hertil argumenterer specialet for, at nødvendigheden af paragraf 81 styk d 

legitimeres i en særlig frygt for coronarelateret kriminalitet, der på anden vis kan skade, forsinke eller 

hindre regeringsledelsens bekæmpelse/afbødning af coronavirussens udbredelse i det danske 

samfund. 
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7.6.5 Rationalet bag straffelovens paragraf 81 styk d 

Anskues ovenstående fire eksempler, hvor udvidelserne til straffelovens paragraf 81 styk d skal 

gælde, kan det argumenteres, at rationalet bag disse er funderet i sandsynligheder og gisninger fremfor 

en reel vurdering af, hvad der muligvis vil ske. Netop denne tendens anfægter Høilund i bogen 

Frygtens Ret (2010), hvor det ikke længere er ud fra reelle, nutidige situationer, der lovgives, men 

snarere fremtidige potentielle hændelser/begivenheder. Konkret kan denne tendens ses i nedenstående 

citat fra betænknings dokumenteret: 

 

Ændringsforslaget skal ses i lyset af, at der vurderes at være en vis sandsynlighed for, at politiet, 

sundhedspersonale ansat i offentlige institutioner el.lign. udsættes for vold, trusler, skældsord eller 

chikane som led i deres arbejde med at håndhæve myndighedernes lovgivningsmæssige tiltag mod 

covid-19. Endvidere vurderes der at være en vis risiko for, at myndighederne under covid-19-

epidemien i Danmark vil kunne se optøjer m.v. i gaderne, hvor der vil være behov for at sikre den 

offentlige orden og fred. 

(Folketinget, 2020d, s. 6) 

 

Af ovenstående citat kan det argumenteres, at formuleringer som en vis sandsynlighed, vis risiko for 

og behov for at sikre, alle er funderet i en frygtens ret, hvor frygten for krisens ansigtsløse form og 

dermed det ukendte og ukontrollerbare etablerer frygtbetinget lovgivning hurtigere end normal 

lovgivningspraksis. Denne ansigtsløse form for frygt kan anskues i lyset af Massumis frygtperspektiv, 

hvortil han beskriver frygten som en altomfattende, atmosfærisk frygt, der gennemsyrer hele 

socialiteten (Massumi, 1993, s. viii & 24). I den forbindelse argumenterer specialet for, at form for 

frygt også gennemsyrer lovgivningspraksisserne under coronaepidemien, hvor den ansigtsløse frygt 

forsøges styret ved at slå ned på coronarelateret kriminalitet. Hertil kan det argumenteres, at loven 

udspringer og legitimeres gennem forestillinger om de værst tænkelige scenarier formuleret gennem 

sandsynligheder og risici. 

 

Derudover kan det udledes, at eksempler på, hvor udvidelserne til straffelovens paragraf 81 styk d 

skal gælde gennem sandsynligheder og risici er formuleret så bredt og ukonkret, at det kan være 

vanskeligt at fastsætte grænsen for, hvornår der henholdsvis skal dømmes og ikke dømmes for 

coronarelateret kriminalitet. Denne problematik rejses også af dommerforeningens formand Michael 

Sjöberg, der i sine bemærkninger til hasteloven giver udtryk for bekymring i forhold til at skulle 
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dømme konkrete sager efter de ukonkrete formuleringer: “Bestemmelsens ordlyd er potentielt meget 

vidtgående, da det i høj grad er et åbent spørgsmål, hvad der skal til for, at en forbrydelse ”har 

baggrund i eller sammenhæng med” COVID19-epidemien” (Den Danske Dommerforening, 2020b). 

Pointen bliver således, at det i dansk lovgivning findes yderst problematisk, at der fremstilles 

eksempler på, i hvilke situationer en staf ønskes anvendt, da straffen formuleres af politikere, men i 

praksis skal bruges og læses af den dømmende instans i Danmark. Derudover fremhæver Sjöberg, at 

det i kølvandet på lovforslaget skal overvejes om formålet med forslaget er at “(...) signaler[e] til 

befolkningen (...), at denne kriminalitet er særlig alvorlig, og at man vil slå særlig hårdt [ned på disse 

former for kriminalitet]” (Den Danske Dommerforeningen, 2020a). Specialet argumenterer derfor 

for, at eksemplerne – hvor udvidelserne til straffelovens paragraf 81 styk d skal gælde – er funderet i 

en frygt for hidtil uset men sandsynlig kriminalitet. 

 

7.6.6 Coronastraffe i foråret 2020 og 2021 

Anskues straffelovens paragraf 81 i lyset af de coronarelaterede domme før tilføjelsen af styk d, kan 

det argumenteres, at eksemplerne fra betænkningsdokumentet muligvis er tiltænkt som værn mod 

fremtidige lignende situationer. En situation som højst sandsynligt ikke ville have udspillet sig, som 

den gjorde, havde punkt d været lov på dette tidspunkt, er eksempelvis, hvor en kvinde spytter efter 

politifolk og råber “jeg har corona” efter dem, da de er ved at anholde hende (Beck, 2020b). I dette 

eksempel sættes tjenestefolk – herunder politifolk – i en anderledes farlig og kompromitterende 

situation end var hændelsen sket før coronaepidemien. I den forbindelse hævder specialet, at det med 

tilføjelsen af styk d til straffelovens paragraf 81 har været formålet at forhindre denne situation ved 

blandt andet at signalere overfor befolkningen, at denne form for kriminalitet, slås der særligt hårdt 

ned på. Hertil kan dommene fra foråret 2021 anskues som direkte værn mod lignende ovenstående 

situationer. 

 

Et eksempel herpå er den 15. marts 2021, hvor en kvinde blev idømt to års fængsel for at have 

opfordret til vold ved en Men in Black demonstration i København den 9. januar 2021. Hun er første 

dansker, der dømmes efter den særlige paragraf 81 styk d, hvor anklagemyndigheden begrunder deres 

argumentation med, at “(...) lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-

epidemien i Danmark” (Hansen, 2021b). Ifølge dommen fra Københavns Byret er kvinden konkret 

dømt på baggrund af følgende udtalelser til demonstrationen: “Er I med? Er vi færdige med at 
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acceptere det lort? Så lad os smadre det, venner! Folkestyre okay? Folket ind i Folketinget. Smadr 

det system. Tak skal I have. Fuck systemet. Fuck Mette. Fuck Politiet. Fuck det hele mand. Tak” 

(Holmebo, 2021). På baggrund af citatet kan det argumenteres, at hun – udover at være dømt efter 

paragraf 81 styk d – nærmere bestemt er dømt på baggrund af en sandsynlighed for, at hendes tale 

ville kunne føre til en forøget risiko for optøjer med videre i gaderne (Folketinget, 2020d, s. 7). 

Kvindens dom kan på denne vis anskues som et symbol på en frygtbetinget lovgivning, hvor både 

loven, eksemplerne og dommen fungerer som et afskrækkende middel til befolkningen mod lignende 

handlinger. 

 

Heraf kan det anføres, at frygtbaseret lovgivning på baggrund af sandsynligheder og gisninger rækker 

udover, hvad der normalvis er kendetegnet for det moderne demokratiske retssamfund – ved, at 

eksempler på lovovertrædelser fremtræder i lovudformninger. Det kan på denne baggrund 

argumenteres, at den frygtbetingede ret gennem sandsynlige eksempler søger at afrette og disponere 

den danske befolkning til en særlig opførsel – eller mangel på samme. Dette er muligt gennem en 

styring, baseret på frygt og frygtbaseret lovgivning. Derudover argumenterer specialet for, at når 

betænkningsdokumentets eksplicitte eksempler fremskrives i lovteksten, der søger regeringsledelsen 

gennem lovgivningen aktivt efter hændelser, som ville kunne kategoriseres under disse eksempler, 

for derefter at fremstille disse til skræk og rædsel. Anskues dette i lyset af Machiavellis 

frygtperspektiv, kan eksemplerne ses som en moderne gabestok i bymidten, hvor den synligt 

afstraffede krop i moderne kontekst kan forstås ved, at de straffede stilles til offentligt skue i medierne 

– med både ansigt og navn – og dermed virker til skræk og advarsel for den resterende befolkning 

mod lignende forbrydelser. På denne vis hævder specialet, at regeringsledelsen søger at statuere 

frygtindgydende eksempler på straf, såfremt befolkningen modarbejder regeringsledelsens 

håndtering af coronaepidemien og de dertilhørende love. 

 

7.6.7 Konsekvenserne af straffelovens paragraf 81 styk d 

Forinden tilføjelsen af styk d i straffelovens paragraf 81 blev inddragelsen af eksemplerne i lovteksten 

mødt af kritik fra dommerforeningen. Kritikken funderes i en bekymring for, at eksemplerne i 

lovteksten kommer til at fungere som rettesnor for, hvordan der burde dømmes efter denne paragraf. 

Dette kan konkret anskues i citatet af Sjöberg, der understreger, at: 

 



Copenhagen Business School                              Kandidatafhandling 
Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse                           Kontraktnummer: 18440 

 

73 

Forslaget er så vidt jeg ved - for dommerne har ikke set det - fyldt med eksempler. Det er pædagogisk 

måske meget godt, men en noget uhensigtsmæssig måde at lovgive på. Eksempler kan aldrig dække 

dagligdagens virkelighed. Med eksempler risikerer man at snævre, hvor det er utilsigtet, og åbner ikke 

for rimelige undtagelser. 

(Den Danske Dommerforening, 2020a) 

 

Af citatet kan det argumenteres, at inddragelsen af eksempler i lovgivningen findes problematisk. Det 

er domstolens rolle at læse og fortolke lovtekster i forhold til konkrete sager. Meningen med 

domstolen som politisk instans er således at dømme alle lige for loven, hvorfor det bliver særligt 

problematisk når politikere via eksempler i lovteksten, forsøger at påvirke, hvilke scenarier, der skal 

dømmes som hvad. Hertil kan det argumenteres, at søjlerne i magtens tredeling bliver mere og mere 

udvandede, idet den udøvende og lovgivende magt søger at få mere og mere indflydelse på udfaldet 

af den dømmende magts domsafgørelser, hvilket er i direkte strid med grundloven. Dermed indtræder 

ikke blot paragraf 81 styk d som en frygtbetinget lovgivning – eksemplerne gør også. Eksemplerne 

fungerer som en særlig snu og subtil måde, hvorpå dommeres muligheder i forhold til at læse, fortolke 

og domme efter en lov, under coronaepidemien til en vis grad søges styret til at omhandle de politisk 

tænkte eksempler. Hertil beskriver Sjöberg denne tendens, som en “(...) strafferetlig detailregulering, 

som i praksis risikerer at give anledning til besværlige fortolkningsproblemer” (Den Danske 

Dommerforeningen, 2020b). På denne vis får eksemplerne en central rolle, idet eksemplerne bliver 

styrende for dommenes udfald. Dette anskues, idet eksemplerne kan komme til at fungere som 

facitliste over, hvornår en kriminel handling er påtænkt at høre ind under paragraf 81 styk d. 

 

Oprindeligt blev straffelovens udvidelse med paragraf 81 styk d igangsat for at undgå og slå hårdere 

ned på coronarelateret kriminalitet end først muligt (Holmebo, 2021). I betænkningsdokumentet 

fremgår det ydermere, at det var under 1. behandling af lovforslaget, at loven blev udvidet til også at 

gælde forbrydelser mod henholdsvis den offentlige myndighed med videre, for på denne vis at sikre 

“(...) at straffen skærpes, hvis covid-19 fører til optøjer i gaderne” (Folketinget, 2020d, s. 2). Der var 

i retsudvalget flertal for at tilføjelsen også skulle gælde den offentlige orden og fred, hvorfor 

straffelovens paragraf 81 styk d blev udvidet til også at gælde forbrydelser mod den offentlige orden, 

fred og myndighed (Holmebo, 2021). Særligt interessant er det, at der per dags dato kun er afgivet to 

domme med afsæt i paragraf 81 styk d, hvoraf begge domme har baggrund i stykket om offentlig 

orden og fred. Det kan således argumenteres, at der i praksis ikke er dømt nogle borgere efter lovens 
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hovedformål – coronarelateret kriminalitet – men i stedet bruges den sidste tilføjelse til loven – om 

offentlig orden og fred – aktivt. På denne vis hævder specialet, at paragraf 81 styk d endnu 

udelukkende har haft en afskrækkende karakter, hvor dommene fungerer som en disponerende 

teknologi, hvori frygten for, at en dom forhøjes til det dobbelte, virker som værn mod oprør/modstand 

mod regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien. 

 

7.7 Opsummering 

Følgende afsnit har til formål at opsummere og kondensere ovenstående analytiske elementer således, 

at disses fællestræk og hovedpointer kan udledes. Et første fællestræk i alle elementerne er 

regeringsledelsens frygt for de ukontrollerbare aspekter af coronavirus og dens konsekvenser for det 

danske samfund. Denne truer både livet og dets sikkerhed. I den forbindelse fremanalyserede 

specialet, at regeringsledelsen beskriver coronasituationen som unormal, ekstraordinær og alvorlig, 

hvor også virussen anses som værende ukendt, farlig, ukontrollerbar og noget der skal/bør håndteres. 

Et eksempel herpå er den begrænsede viden, der i starten af epidemien var om coronavirussen. Her 

fremanalyserede specialet, at regeringsledelsen både styrede på den meget begrænsede viden om 

virussens smitteadfærd og særligt alt det, der ikke herskende viden om. Derudover fremviste 

analysen, at regeringsledelsen trods afkræftet evidensbaseret viden om mundbindenes effekt alligevel 

indførte påbud om brugen af disse. Mundbindene bliver således et eksempel på dispositivets måde at 

håndtere den ukendte coronavirus på, hvor dette bliver en teknologi i dispositivet, der skal påminde 

individet om coronavirussens frygtindgydende konsekvenser, hvorved individet kommer til at frygte 

tæt kontakt med andre mennesker. Et andet eksempel på, at coronavirus spreder en frygt i 

befolkningen kan iagttages, idet regeringsledelsen i første omgang ikke forudså coronavirussens 

tilstedeværelse i Danmark, for på denne vis at forhindre dens udbredelse. For at afværge en særlig 

negativ smitteudvikling som konsekvens af den manglende forudsigelse fremanalyserede specialet, 

at regeringsledelsen fremfører en særlig frygtsom forestilling om at miste det gode og hidtil kendte 

liv. Derudover hævder specialet, at denne frygten for at miste alt det gode grundet coronavirussens 

farlige karakter særligt afspejles i ændringen af straffeloven, epidemiloven og loven om lokale 

nedlukninger. Der er således tale om en særlig måde at håndtere virussens ukontrollerbarhed på, 

hvortil frygt for det ukendte og hidtil usete søges styret, hvilket både afspejles i de coronarelaterede 

restriktioner og lovgivninger. 
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Et andet fællestræk i elementerne er deres frihedsindskrænkende karakter og invaderende effekt på 

individets normale livsudfoldelse. Specialet søger nu at påvise, at elementerne er 

frihedsindskrænkende på to forskellige måder – direkte og indirekte. Af direkte begrænsende karakter 

for individets livsudfoldelse inddrages som eksempel minkerhvervets nedlukning – grundet en frygt 

for mutationer – hvor den grundlovssikrede ret til at drive virksomhed begrænses af en 

sikkerhedsmæssig foranstaltning. Endnu et begrænsende nedslagspunkt i dispositivet er coronapasset. 

Dette er en teknologi udtænkt for at give individet mere frihed under coronaepidemien – altså som en 

måde dispositivet løser problemet om manglende socialt samvær – men som i stedet fungerer 

begrænsende. Dette bliver tydeligt, idet der med coronapasset skabes nye restriktioner for individets 

livsudfoldelse, da individet skal sørge for at blive testet og begrænse social aktivitet indtil passet skal 

anvendes. Et andet eksempel på restriktioner for individets livsudfoldelse, kan ses med tilføjelsen af 

straffelovens paragraf 81 styk d, der også er af direkte begrænsende karakter, idet dennes 

domsafsigelser har resulteret i to eksempler på dobbeltstraf grundet coronarelaterede kriminalitet, 

hvilket sidenhen har udstillet dommene til skræk og advarsel for resten af befolkningen. Specialet 

hævder således, at individet begrænset på en indirekte måde ved underbevidst at blive disponeret til 

at begrænse sin egen livsudfoldelse under coronaepidemien. Dette ses med de blå plakater og 

byrummets ændrede indretning, der på en subtil og invaderende måde påminder og indirekte 

opfordrer til en bestemt adfærd. Samme indirekte selvbegrænsning kan anskues ved brugen af 

mundbind, der ved disses synlighed har til formål at påminde individet om de andre adfærdsråd, 

herunder at spritte hænder og holde afstand. 

 

Et tredje fællestræk er måden, hvorpå dispositivet på en moraliserende og invaderende måde lærer 

individet en bestemt frygtsom viden om særlige forholdemåder under coronaepidemien. Hertil 

argumenter specialet for, at det ud fra dispositivets logik er nødvendigt, at individet hurtigst muligt 

internaliserer dispositivets forståelse af coronavirus som en særlig farlig situation, der hastigt må 

løses. Af dette kan det udledes, at regeringsledelsens fremførte viden om coronavirus fremlægger 

virussen som værende særlig frygtsomme mennesker imellem – da det er her virussen smitter – 

hvorfor mennesker også må være en del af løsningen på coronasituationen. Et konkret eksempel på 

dispositivets subtile magtudfoldelse er, idet regeringsledelsen opfordrer til at downloade smittestop-

appen. Her tydeliggør brugen af verbet opfordrer, at dispositivets magtudfoldelse fungerer ved at 

invitere individet til at blive en del af løsningen. Der er således aldrig tale om direkte tvang. Individet 

er derimod frit til selv at vælge, inden for de rammer og verdensanskuelser som dispositivet stiller til 
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rådighed. I relation til smittestop-appen kan det derudover fremanalyseres, at de statistiske data, 

indlemmes i dispositivets net, hvorved dispositivet kan gemme sig bag biopolitiske teknologier i form 

af konstant eksponering af daglige smitte- og dødstal. I den forbindelse hævder specialet, at denne 

eksponering snedigt, subtilt og underbevidst invaderer individets opfattelse af, hvornår coronavirus 

skal tages særligt alvorligt. Gennem brugen af disse statistiske data bliver det således muligt for 

dispositivet at skabe en helt særlig viden om og forståelse af coronavirus og dens løbende udvikling, 

hvori dispositivets problemudpegning og derefter problemløsning legitimeres. 

 

Et fjerde fællestræk af mere direkte karakter som regeringsledelsen bruger i sin håndtering af 

coronaepidemien er gennem fremførelsen af de værst tænkelige scenarier, hvortil individet også 

disponeres til at handle på en bestemt måde. Et konkret eksempel herpå er regeringsledelsens 

beslutning om, at alle mink skal aflives, hvortil det bliver tydeligt, at frygten for det ukontrollerbare, 

usete og dermed uforudsigelige rækker udover de grundlovssikrede og demokratiske rettigheder, som 

det danske samfund ellers er bygget op omkring. Denne tendens kan også identificeres i ændringen 

af epidemiloven, hvor sundhedsministeren gives ekstraordinære beføjelser til at påtvinge individet at 

lade sig undersøge, behandle, indlægge og isolere (Retsinformation, 2020a), hvilket strider imod de 

grundlovssikrede rettigheder om personlig frihed (Folketinget, 2017, s. 5). Et andet eksempel på en 

frygtbetinget lovgivning er den hastige lovtilføjelse af styk d til straffelovens paragraf 81, hvor det 

bliver tydeligt, at regeringsledelsen med den frygtbetingede lovgivning, fremelsker ønsket 

coronaadfærd ved at straffe det uønskede med dobbelt straf. Specialet hævder på denne baggrund, at 

en sådan håndhævelse er påtænkt som et værn mod potentiel coronarelateret kriminalitet. Med begge 

tilfælde argumenterer specialet for, at regeringsledelsen statuerer frygtindgydende og afskrækkende 

eksempler på coronavirussens konsekvenser for det enkelte individ. Denne afskrækkende effekt 

kommer forskelligt til udtryk, men har det fælles formål at afrette, moralisere og yde indflydelse på 

individets livsudfoldelse i en corona ramt verden. 

 

Et femte og sidste fællestræk for de forskellige elementer er tilstedeværelsen af dispositivets hastige 

og flygtige bevægelse i forsøget på at kontrollere coronaepidemien. Bevægelsen er særlig tydelig med 

forsamlingsforbuddet, der under coronaepidemien har varieret fra alt mellem 1000 til fem personer. 

Udvidelsen og indskrænkningen af forsamlingsforbuddet kan forstås som dispositivets forsøg på at 

løse de coronarelaterede problemer, hvor forsamlingsforbuddet har varieret i størrelse, idet 

situationen har ændret sig. Dispositivets løsning skaber således nye udfordringer, hvorfor 
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forsamlingsforbuddet må justeres for igen at imødekomme de problemer, der er opstået i lyset af 

løsningen. Et andet eksempel på dispositivets hastige bevægelse kan anskues i beslutningen om at 

aflive alle mink – uden lovhjemmel – af frygt for coronavirussens mutation og ukontrollerbarhed. I 

den forbindelse argumenterer specialet for, at dispositivet iagttager et akut problem, som akut må 

løses, grundet den nye, ukendte og hurtigudviklende minkmutation. Dispositivet løser 

problematikken ved hastigt at beslutte, at alle mink skal aflives, hvilket afleder et nyt problem i form 

af manglende lovhjemmel til netop denne beslutning. 

 

7.8 Dispositivets interne sammenhænge 

Følgende afsnit søger at påvise koblingen mellem ovenstående fællestræk, hvortil relationen mellem 

de interagerende objekter, praksisser og udsagn søger at vise en sammenhæng, etableret i et gitter, 

hvorigennem dispositivets eksistens kan afsløres. Konkret kan dette anskues, idet den viden, som 

ligger bag diskursen om coronavirussen blandt andet afspejles i måden, hvorpå byrummet indrettes, 

plakaterne i gadebilledet underbevidst influerer og disponerer individet samt i politiske, regulative og 

coronarelaterede beslutninger, foranstaltninger og lovgivninger. Her bliver det tydeligt, at den 

styringsmæssige udfordring – i form af manglende viden om coronavirus, i det særlige forhold 

mellem viden og magt – afspejles i diverse objekter, praksisser og udsagn fra særligt foråret 2020 om 

nedlukningen af Danmark. Specialet argumenterer for, at de frygtsomme udsagn på pressemødet den 

11. marts 2020, direkte afspejler den manglende viden om coronavirus og i stedet for viden herom, 

bruger frygt som legitimationsgrundlag. På samme vis afspejles den frygtsomme diskurs om 

coronavirus i objekter i byrummet og institutioners indretning, hvor både plakaterne i byrummet og 

den nye indretning af institutioner møder individet med særlige frygtsomme budskaber. Et eksempel 

herpå er plakater i diverse indgangspartier til butikker, virksomheder og institutioner (Bilag 3), der 

inviterer til en bestemt praksis, som for eksempel, at individet skal bære mundbind. I den forbindelse 

kan der identificeres en sammenhæng mellem den manglende viden, den frygtsomme diskurs, 

plakaternes budskaber og opfordring til at bære mundbind, der alle er funderet i samme frygtsomme 

viden om coronavirus, identificeret i diskursen og dennes bagvedliggende rationale. På den måde kan 

beslutningen om for eksempel mundbind – en beslutning, der ikke er evidensbaseret (Statsministeriet, 

2020g) – argumenteres at have ophav i det særlige forhold mellem viden og magt under 

coronaepidemien, der legitimerer diverse frygtsomme magtudfoldelser og tiltag. 
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En anden sammenhæng mellem nedslagspunkterne af forskelligartet karakter kan identificeres ved at 

anskue et mundbind som et objekt. Her fungerer mundbindet som en påmindelse om at holde afstand 

når man ser mundbindet på andre. Specialet argumenterer for, at denne påmindelse om afstand 

stammer fra praksissen forsamlingsforbuddet, der igen er baseret på særlige udsagn – belyst gennem 

dispositivets brug af tal og statistikker – der bidrager med viden om coronavirussens smittestruktur 

herunder, at denne særligt smitter i store forsamlinger. På samme vis yder smittestop-appen med 

dennes konstante eksponering af coronaepidemiens udvikling (Bilag 7) igen indflydelse på og 

påminder individet om forsamlingsforbuddet og dermed at begrænse alt social aktivitet. Anskues 

smittestop-appen som et objekt, hvor dennes indhold og eksponering af diverse tal og statistikker, 

tager afsæt i den frygtsomme diskurs om coronavirus, kan det argumenteres, at denne legitimerer 

beslutningen om de lokale nedlukninger. De lokale og automatiske nedlukninger bliver således 

legitimeret som en særlig praksis, der tages i brug, såfremt mere end 200 personer per 100.000 

indbyggere er smittet med virus (Sundhedsministeriet, 2021). Forstås den automatiske nedlukning i 

relation til skræmmeeksemplerne fra forårets nedlukning i 2020, bliver det tydeligt, at eksemplerne 

fungerer som særlige udsagn, der legitimerer praksissen og dermed magtudfoldelsen gennem det 

frygtsomme alternativ som skræmmeeksemplerne illustrerer. 

 

En identificerbar orden kan også påvises i relationen mellem epidemiloven og coronapasset. Begge 

kan anskues som særlige praksisser, hvis formål er at afhjælpe en negativ og ukontrollerbar 

smitteudvikling. I den forbindelse hævder specialet, at disse også er af særlig frihedsindskrænkende 

karakter, idet de begrænser individets frie valg, livsudfoldelse og sociale aktivitet. Hertil findes det 

særligt interessant at anskue sammenhængen mellem den praksis af frihedsindskrænkende karakter 

som epidemiloven er et resultat af (Retsinformation, 2020a), og de begrænsninger for social aktivitet 

som coronapasset igennem udsagn er tiltænkt at være en løsning på (Regeringen et. al, 2021). De to 

tiltag er på papiret således forskellige, idet den ene er frihedsindskrænkende, hvortil den anden er 

påtænkt at give større mulighedsrum for individet. Anskues nedslagspunkterne i en dispositiv 

sammenhæng hævder specialet, at formålet med disse to bliver ens, idet begge ønsker at kontrollere 

smitteudviklingen, hvortil konsekvensen heraf også bliver af frihedsindskrænkende karakter. På 

denne vis kan det argumenteres, at både epidemiloven som praksis og coronapasset som objekt er to 

nedslagspunkter, der gensidigt legitimerer hinanden ved at beskytte individer gennem en begrænsning 

af det frie valg, ved – for eksempel – ikke at lade sig teste ved sygdom eller ved social aktivitet. Det 

begrænsende aspekt af individets frihed afspejles derudover både i direkte form ved 
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forsamlingsforbuddet og i indirekte form ved smittestop-appen, hvorved den identificerbare orden 

mellem nedslagspunkterne i dispositivet kan påvises. Hertil argumenterer specialet, at 

forsamlingsforbuddet direkte forbyder større forsamlinger at mødes, hvorimod smittestop-appen af 

mere indirekte karakter opfordrer individet til at holde afstand. Dermed kan det argumenteres, at alle 

disse begrænsende aspekter i dispositivet virker ud fra samme rationale – at forhindre smittespredning 

– dog i kraft af forskellige dimensioner i form af objekter, praksisser og udsagn. 

 

En anden måde regeringsledelsen søger at forhindre smittespredning på er ved at statuere 

frygtindgydende eksempler. Her kommer det frygtsomme rationale til udtryk, hvorigennem 

dispositivet nødvendiggør at statuere frygtindgydende eksempler, såfremt diskursens viden ikke 

efterleves og følges. Dette kan iagttages, idet regeringsledelsen statuerer frygtindgydende eksempler 

i form af at lukke minkerhvervet (Regeringen et. al, 2020) samt formulerer eksempler for dobbeltstraf 

under paragraf 81 styk d (Retsinformation, 2020c). Nedlukningen af minkerhvervet kan således 

forstås som en statuering af et eksempel af særlig frygtsom karakter, der nødvendiggøres af diskursive 

udsagn, hvor mink blandt andet og lidt henkastet beskyldes for ikke at holde afstand (Statsministeriet, 

2020j). Dette kan udledes på baggrund af regeringsledelsens forklaringer og begrundelser om at aflive 

alle mink ud fra rationalet, at minkene er sammen i for store flokke og dermed i høj grad smitter 

hinanden (Statsministeriet, 2020j). Dermed tydeliggøres sammenhængen mellem beslutningen om at 

slå mink ihjel og den særlige viden om, hvordan smitten spredes, som også kan anskues i blandt andet 

nedslagspunktet forsamlingsforbuddet i dispositivet. Frygten for en ukontrollerbar smitteudvikling 

legitimerer på denne vis aflivningen af mink som en særlig situation, der skal håndteres. Beslutningen 

om, at alle mink skal aflives, kan også anskues andre steder i dispositivet. Dette er i den lovgivende 

instans, hvor beslutningen senere er blevet stadfæstet ved lov. Hertil kan det argumenteres, at denne 

beslutning igen er at finde i dispositivets diskurs om coronavirussens frygtindgydende konsekvenser 

for samfundet samt en viden om vigtigheden af ikke at være for mange samlet samme sted. Samme 

diskursive rationale er at finde i straffelovens paragraf 81 styk d, hvor dispositivet igen statuerer 

frygtindgydende eksempler ved coronarelaterede kriminalitet, for dermed at afskrække befolkningen 

for at yde modstand mod hele det frygtindgydende dispositiv, hvilket i dette tilfælde straffes med 

dobbeltstraf. 
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7.9 Frygtdispositivet 

Det har af ovenstående været muligt at påvise sammenhængene mellem diskursive, arkitektoniske, 

regulative beslutninger, administrative foranstaltninger og lovmæssige elementer, anskuet i 

dimensionerne udsagn, objekter og praksisser. På denne baggrund har ovenstående paragraf påvist, 

at der er en tydelig identificerbar orden mellem disse, da alle elementer og dertilhørende 

nedslagspunkter på forskellige vis arbejder ud fra det samme rationale – nemlig at stoppe 

smittespredningen i Danmark. På denne vis bliver det muligt at afdække et dispositiv. Dispositivet 

udgøres af de forskellige elementer af diskursiv og ikke-diskursiv art, fremanalyseret som analysens 

nedslagspunkter. Et spadestik dybere anskuer specialet elementernes objekter, praksisser og udsagn 

samt disses forskelligartede, indbyrdes og ikke-hierarkiske relationer i en identificerbar, 

sammenhængende orden. Slutteligt skabes dispositivet af samtidens samfundsmæssige coronakrise, 

hvortil det bliver muligt at forstå mundbind, forsamlingsforbud, de blå plakater, pressemøder og 

lovændringer som en særlig frygtsom måde at disponere befolkningen på. Nedslagspunkterne som 

mundbind og plakater, der normalt ikke kan argumenteres for at sprede frygt i samfundet, bliver 

således af det særlige frygtdispositiv placeret i en anden kontekst, hvor disse objekter, praksisser og 

udsagn nu får en frygtsom indvirkning på den danske befolkning. 

 

Af analysen har det således været muligt at identificere et frygtdispositiv med særlige karakteristika. 

Overordnet set styrer frygtdispositivet på en viden om uvidenhed, hvoraf frygten for det ukendte 

bliver central. Derudover har det været muligt at påvise, dispositivets begrænsninger af livets 

omstændigheder og dermed livsudfoldelse, idet frygten for det, som er værre, indskrænker livets 

normale færden og mulighedsrum. En anden særlig karakteristika er, at frygtdispositivet adskiller sig 

fra de andre dispositiver – suverænitets-, disciplinerings- og sikkerhedsdispositivet – ved at være 

særligt individualiserende, idet det udelukkende søger at forme det enkelte individ. Dette skal forstås 

således, at det enkelte individ gøres medansvarligt for at løse coronakrisen i Danmark ved at følge 

regeringsledelsens tiltag. Her bliver det således tydeligt, hvordan frygtdispositivet er afhængigt af 

biopolitikkens værktøjer og rationaler, da biomagten – på anden vis end de andre dispositiver – leverer 

en særlig viden om hele befolknings demografi. Denne viden bruger frygtdispositivet til at lære, 

hvordan det enkelte individ bedst muligt styres efter det ønskede rationale, hvorved individet gøres 

medansvarlig for coronaepidemien.  
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Denne måde adskiller sig særligt fra disciplineringsdispositivet, hvor det er en særlig gruppe 

menneske, der søges afrettet, som for eksempel kriminelle eller elever. I frygtdispositivet er det 

således ikke en bestemt gruppe, men hele befolkningen, der søges styret på en individualiserende 

måde, hvortil det kræver en frygtsom afretning af den enkelte, for på den måde at forhindre 

smittespredningen af coronavirus. Et tredje og sidste karakteristika i frygtdispositivet er dets 

regulerende karakter, der på en subtil og snu måde tilføjer ekstra foranstaltninger og forbehold som 

individet forventes at underkaste sig. Eksempler herpå er blandt andet coronapasset, hvor individet – 

forinden dets genindtræden i den velkendte verden – skal have en vaccine, dannet antistoffer over for 

virussen eller foretaget en test. Derudover kan forsamlingsforbuddet også anskues som et regulerende 

tiltag, frygtdispositivet tager i brug for at styre, kontrollere og dermed afværge den krise, der har 

fremprovokeret frygtdispositivets eksistens. Således kan frygtdispositivet identificeres gennem dens 

særlige karakteristika, hvoraf indskrænkningen og begrænsningen af individets livsudfoldelse bliver 

dets stærkeste virkemiddel. Dermed bliver kontrol af det ukontrollerbare og ukendte 

frygtdispositivets fornemste opgave. 

 

Af det påviste frygtdispositiv skal det fremhæves, at dispositivet ikke forstås uafhængig de andre 

dispositiver, men som værende en nødvendig udvikling heraf, opstået på baggrund af en særlig 

ukontrollerbar, uset og uventet samtid. Der vil således, altid både være elementer af suverænitets-, 

disciplinerings- og sikkerhedsdispositivet til stede i frygtdispositivet. Konkret kommer suverænitets 

lignende foranstaltninger til udtryk gennem en ændring af loven og dermed en forskydning af grænsen 

for, hvad der er lovligt/ikke lovligt. Et eksempel herpå er blandt andet aflivning af mink, hvor 

suveræniteten – regeringsledelsen – håndhæver sin magt ved at afgive ordren til, at alle mink indenfor 

Danmarks grænser skal aflives, grundet en frygt for statens fremtidige eksistens. I den forbindelse 

kan det argumenteres, at regeringsledelsen statuerer afskrækkende eksempler for dermed at hindre 

yderligere smitteudbredelse. En lignende suveræn magtudfoldelse kan anskues i de utraditionelle 

magtbeføjelser som epidemiloven medfører, herunder magten til at påtvinge individet isolation, 

såfremt individet er smittet med coronavirus. 

 

Af mere disciplinerede karakter kan ovenstående straffe anskues som en måde at danne et nyt 

grundlag for acceptabel og norm rigtig adfærd. På den baggrund danner frygtdispositivet nye regler 

for, hvad der er acceptabel opførsel, hvor det tydeligt fremstiller straffene som eksempler, der kan 

bruges til at skræmme og afværge lignende opførsel i det offentlige rum. Derudover kan plakaterne i 
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byrummet anskues som særlige objekter, hvortil individet konstant påmindes, afrettes og korrigeres i 

dets videre færden i samfundet. Plakaterne fungerer således som en disciplinerende teknologi, hvortil 

individerne dresseres som individuelle kroppe, der i samlet flok forventes at handle på bestemte 

måder. Et andet eksempel på en disciplinerende teknologi er byrummets indretning, hvor markeringer 

af for eksempel græsarealer konkret illustrerer den tilladte forholdemåde, og danner en ny form for 

hvad der er rigtig opførsel i byrummet. Slutteligt kommer sikkerhedslignende foranstaltninger blandt 

andet til udtryk gennem tilføjelsen af styk d til straffelovens paragraf 81. Denne har det formål at 

hindre potentielle, fremtidige og risikable situationer i at ske. Et eksempel er, at denne tilføjelse 

etablerer nye standarder og beskrivelser for, hvad der er afvigende opførsel under coronaepidemien, 

som skal straffes. På denne vis foregribes og forebygges fremtidig offentlig uorden samt en generel 

modstand mod regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien. Et andet eksempel på de 

sikkerhedslignende teknologier i dispositivet er de overvågende mekanismer. Konkret kan disse 

anskues gennem diverse tal og statiske data, som dispositivet løbende anvender for at overvåge og 

kontrollere coronaepidemiens udvikling. 

 

Konditioneres og opsummeres ovenstående pointer kan det udledes, at grundet den samtidige, 

ekstraordinære og hidtil uforudsigelige situation som corona viste sig at være og udviklede sig til, er 

både, suverænitets-, disciplinerings-, og sikkerhedsdispositivet alene kommet til kort. Det kan således 

argumenteres, at der har været et behov for yderligere og mere kraftfulde foranstaltninger som 

modsvar til coronakrisen. Det er i dette tomrum, at specialet argumenterer for, at frygtdispositivet 

opstår. Hertil er det vigtigt at pointere, at frygtdispositivets frø længe har ulmet i den danske jord, da 

der har været og fortsat er flere eksempler på, at frygtens ret i stigende grad underminerer de gældende 

demokratiske retsprincipper og frihedsaspekter (Høilund, 2010, s. 13). Derudover skal det pointeres, 

at samtiden vi lever i er en særlig frygtsom tid (Bauman, 2006, s. 2). I kraft af coronavirussens 

ukontrollerbarhed og frygtsomme indtog i det danske samfund kan det ud fra ovenstående analyse 

således argumenteres, at jorden er blevet gødet så tilstrækkeligt af coronakrisen, at det særlige 

frygtbetingede dispositiv har haft rig mulighed for at slå rødder og blomstre i det danske samfund. 
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8. Diskussion 

Ovenstående analyse gjorde det klart, at frygtdispositivet – gennem et rationale om at forhindre 

smittespredning i det danske samfund – søger at begrænse individets livsudfoldelse. Dette er et 

tydeligt eksempel på, at magten under coronaepidemien har taget endnu mere af borgerens liv som 

sin genstand end normalt, forstået på den måde, at livet under coronaepidemien er underlagt 

begrænsninger i langt flere aspekter af livet end før coronakrisen. Disse begrænsninger kan ses i lyset 

af Hobbes refleksioner om den sociale kontrakt borger og stat imellem, der synes ændret under 

coronaepidemien, da borgeren giver afkald på endnu flere – også grundlovssikrede – privilegier end 

tidligere, for dermed at opretholde egen sikkerhed. På denne vis bliver det interessant at diskutere, 

hvordan frygtdispositivets tilstedeværelse under coronaepidemien påvirker forholdet mellem magt og 

modstand. Specialet søger således at diskutere, om det fremanalyserede frygtdispositiv, hvis særlige 

karakteristika er af begrænsende karakter for individets livsudfoldelse, også søger at begrænse livets 

mulighed for modstand mod dets særlige magtudøvelse. I den forbindelse diskuteres 

frygtdispositivets særlige behov for at indsnævre modmagtens potentialitet, idet specialet i analysen 

anskuer en tendens til, at frygtdispositivet ikke tåler modstand, da dette afslører dets styringsgrundlag 

som værende ustabilt. 

 

8.1 Modmagtens potentialitet i frygtdispositivet 

Med frygtdispositivets særlige karakteristika in mente – en frygtsom afretning af den enkelte for at 

forhindre smittespredningen af coronavirus – bliver det interessant at diskutere modmagtens 

potentialitet i lyset af dette. Modmagt forstås som en kraft, der findes forud for magten, en ontologisk 

præmis for livets begær og lyst til mere liv, der efter magtudøvelsen igen muliggør modmagt 

(Deleuze, 2004, s. 107). Det interne forhold mellem magt og modmagt kan derfor forstås som en 

kontinuerlig cyklus, hvoraf liv altid er først, men derefter betinges den enes eksistens af den andens 

og igen genereres henholdsvis magt og modmagt. I dette speciale er det særligt interessant at diskutere 

denne cyklus i lyset af frygtdispositivet, hvis magtudøvelse, som påvist i analysen, disponerer 

individet gennem en indre og mentalt begrænsende livsudfoldelse. Dette perspektiv kan nuanceres 

med Hans pointe om neoliberalismens måde at afværge potentielle revolutioner og dermed modstand 

på. Ligesom Foucault pointerer Han, at neoliberalismen ikke styrer gennem at begrænse frihed, men 

derimod styrer ved at udnytte den enkeltes frihed og livsudfoldelse. Det vil sige, at individet opfatter 
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sig selv som frit til selv at vælge, trods det alligevel er gennem friheden, at individet styres: “The 

neoliberal regime is so stable, immunizes itself so successfully against all opposition precisely 

because it makes use of freedom instead of suppressing it. The suppression of freedom swiftly 

provokes opposition, whereas the exploitation of freedom does not” (Han, 2015). I forlængelse af 

citatet bliver pointen, at i takt med, at samfundet individualiseres og kapitaliseres mere og mere, da 

bliver spørgsmålet ikke længere, hvad vores fælles bedste er men snarere, hvad individet økonomisk 

får mest mulig ud af. En interessant refleksion er i den forbindelse, at neoliberalismen allerede inden 

frygtdispositivets eksistens på forhånd indskrænker individets mulighed for modstand. Samtidig 

fremviser analysen, at frygtdispositivet har individualiseret befolkningen i endnu højere grad end 

tidligere set, idet individet gennem frygt isoleres fra omverden og dermed bliver sværere at forme til 

en revolutionshungrende fælles masse (Han, 2015). Diskussionen vil på denne baggrund tage afsæt i, 

hvorvidt coronaepidemien og derigennem frygtdispositivet har påvirket cyklussen gennem en række 

eksempler, der begrænser cyklussens naturlighed – i form af individets begær – i en sådan 

udstrækning, at modmagt mod regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien i nogle tilfælde 

indskrænkes. I den forbindelse skal modmagten forstås som reaktiv, dog aldrig kun som en reaktion 

på magten. Der er således altid noget mere på spil i modmagten, i form af begærskraften efter mere 

liv. 

 

For en besvarelse af problemformuleringen afgrænser specialet sin diskussion til udelukkende at 

diskutere eksempler, hvor modmagten indskrænkes grundet frygtdispositivets dominerende karakter 

og frygt for coronavirus. Heraf anerkendes det, at modmagtens ontologiske præmis – i form af 

modmagten som noget mere end blot reaktion – altid gør sig gældende. På trods af dette, er det fortsat 

relevant at diskutere, hvordan modstandens potentialitet indskrænkes grundet frygtdispositivets 

særlige karakteristika. I den forbindelse kan det diskuteres om der i forholdet mellem magt og 

modmagt er sket et brud/en forskydning med frygtdispositivet, idet dette på en langt mere vidtgående, 

inddæmmende og begrænsende måde yder indflydelse på individets livsudfoldelse og mulighed for 

modmagt. Præmissen for dette bliver, at livets lyst til mere liv indskrænkes og dermed får livet 

potentielt mindre lyst til at yde modstand mod regeringsledelsens coronarestriktioner. Denne 

indskrænkning af livets mulighed for modmagt og kritik vil følgende afsnit søge at diskutere. 
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8.2 Retorisk indskrænkning af modmagtens mulighedsrum 

Indledningsvist fremhæves dele af regeringsledelsens kommunikation på pressemøderne i forbindelse 

med coronaepidemien, hvor en eventuel kritik foregribes ved at anerkende befolkningens forbehold 

overfor de mange restriktioner som krisen bringer. Et eksempel på dette er på et pressemøde d. 6. 

marts 2020, hvor modstandens kritik afværges på følgende måde: 

  
Så endnu engang bare for at understrege alvoren, og jeg ved godt, at mange både virksomheder og 

familier vil sidde i en situation, hvor man har bestilt en rejse, man har glædet sig til, en koncert man 

har set frem til, andre begivenheder. Og jeg håber, jeg forstår godt ærgrelsen, jeg håber på, at alle, også 

i de konkrete tilfælde, vil hæve sig op og se på det her med samfundsbriller. Der er borgere i det her 

land, der er udsatte, og vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at passe godt på dem, og derfor en 

appel fra min side som statsminister til sammenhold, men også til tålmodighed. 

(Statsministeriet, 2020a) 

  

I citatet anerkender og udtrykker regeringsledelsen forståelse for befolkningens ærgrelse over 

rejserestriktionernes påvirkning på ellers planlagte rejser med videre. Statsministeren lader således 

de kritiske modpunkter repræsentere i sin egen formidling af restriktionerne, som regeringsledelsen 

har indført for at håndtere og afbøde smitteudviklingen i det danske samfund. Derudover appellerer 

statsministeren til, at den enkelte tager ansvar ved at tage ’samfundsbriller’ på, hvilket bliver symbolet 

på det moralske kompas som frygtdispositivet stiller til rådighed for den enkelte til god opførsel under 

coronakrisen. Ved, at regeringsledelsen selv repræsenterer og ytrer modstandens kritik, bliver det 

således mindre sandsynligt, at modstanden kan bruge argumentet imod regeringsledelsen. Dette ses 

konkret, idet regeringsledelsen giver udtryk for forståelse og enighed i de kritiske synspunkter, men 

på trods af disse stadig kan legitimere den kritiserede håndtering med reference til nødvendigheden i 

at begrænse virussens udbredelse. I den forbindelse kan det diskuteres om denne form for afværgende 

retoriske virkemiddel – hvor magten selv repræsenterer modstandens synspunkter og forklarer, 

hvorfor disse er urealistiske – indskrænker befolkningens mulighed for at yde modstand og kritik. 

Modstanden kan afværges, idet alle modargumenterne og kritikkens pointer allerede på forhånd er 

indlejrede i regeringsledelsens diskurs, hvorfor potentialet for at kommunikere utilfredshed i høj grad 

begrænses. Et lignende eksempel, hvor regeringsledelsen igen afværger modstandens potentialitet, er 

til et pressemøde d. 23. oktober 2020, hvor befolkningens forbehold og eventuelle træthed overfor de 

mange restriktioner, som virussen bærer med sig, endnu engang anerkendes og afværges: 
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Jeg ved godt, det her ikke er let. Jeg kan godt mærke trætheden, men vi skal igennem. Og vi kan ikke 

vælge at give op. En del arbejder hjemmefra og har gjort det allerede længe. Og det er for nogen 

allerede nu ved at blive for meget. Man savner kollegerne og fællesskabet og være en rigtig del af 

arbejdspladsen. (…) Jeg ved godt, det ikke er det samme, men vi bliver nødt til alle sammen at hjælpe 

hinanden med at få det her til at fungere så godt som overhovedet muligt. 

(Statsministeriet, 2020h) 

  

I citatet anerkender regeringsledelsen befolkningens træthed over for alle de restriktioner, forbehold 

og hverdagsændringer som befolkningen har måtte forholde sig til under coronakrisen. Ved først at 

repræsentere kritikkens synspunkter og derefter bruge ordet men understreger regeringsledelsen også, 

at der ingen vej udenom er, såfremt Danmark skal helskindet ud af coronakrisen uden for mange tab, 

både af menneskelig og økonomisk karakter. Eksemplet bliver således igen et billede på 

regeringsledelsens kommunikation under epidemien, hvor det bliver sværere for modstandere kritisk 

at ytre sig om denne. Dette skyldes, at magtens kommunikation allerede har forudset, hvor kritikken 

vil centreres for på denne vis – inden kritikken overhovedet opstår – at indarbejde denne i sin egen 

udlægning af coronaepidemien og de nødvendige tiltag. Af ovenstående eksempler bliver det således 

tydeligt, at magten allerede har forstået livets begær efter mere liv, og trods dette alligevel tager livet 

som sin genstand ved selv at formidle de kritiske og modstridende synspunkter, hvilke begæret 

potentielt vil søge at fremlægge imod magten. Magten anerkender og repræsenterer således 

modstandens lyst til at rejse, gå til koncert og se sine kollegaer i sin håndtering af coronakrisen, mens 

den samtidig understreger, at dette ikke kan lade sig gøre. På den vis fratages modstanden noget af 

sin potentialitet da magten allerede har forudset, at livet begærer rejser, kulturelle oplevelser og social 

aktivitet. 

 

Med afsæt i regeringsledelsens brug af retoriske afværgelser, er det interessant at diskutere 

regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien i relation til transparent kommunikation. Hertil 

inddrages Hans værk Transparenssamfundet, hvor Han trækker på Carl Schmitts politiske greb, der 

beskrives som strategisk handlende, med en iboende hemmelig sfære og som en størrelse der 

begrænses og hæmmes af fuld transparens (Schmitt, 2008, citeret i Han, 2016, s. 18f). Det politiske 

skal altså betragtes som et strategisk spil, hvori det hemmelighedsfulde og usagte udgør kernen af 

politikkens mulighedsrum. Det særlige ved det transparente i relation til det politiske, kan i 
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regeringsledelsens fremlagte synspunkter således betragtes som størrelser, der underminerer og 

udvander den politiske kamp og dermed muligheden for uenighed mellem regeringsledelsen og det 

øvrige Danmark. Ved transparens forstås det, at “forholdene bliver transparente når de afføres enhver 

negativitet, når de udglattes og udjævnes når de modstandsløst indføjer sig i kapitalens, 

kommunikaitonens og informationernes glatte strøm” (Han, 2016, s. 9). Heraf bliver det negative 

repræsentation for livet gennem det ujævne, upolerede, lidenskabelige og skjulte. Med andre ord 

forstås livet som et råt og ubearbejdet råstof, som magten søger at forme og bearbejde, hvortil alt 

negativiteten elimineres og kun det positive får lov til at træde frem. Det positive tåler således ikke 

livets begær, lyster og følelser i form af både lidenskab og lidelse, hvortil transparensen afliver det 

negative ved, at alt synliggøres, fremlægges og stilles til offentligt skue (Han, 2016, s. 17). 

Elimineringen af det negative og dermed det afvigende kan konkret identificeres, idet 

regeringsledelsen lægger modstandens synspunkter og eventuelle kritik på bordet for dermed at 

afværge de modstridende og negative meninger, der kunne opstå om håndteringen af 

coronaepidemien. 

 

Regeringsledelsens kommunikation har fra dag ét været meget transparent, både med hensyn til viden 

og/eller mangel på samme samt i forbindelse med at afværge muligheden for modstand og kritik. 

Anskues dette i Hans terminologi findes denne tendens problematisk, idet alt det politiske og 

dertilhørende levende og dynamiske afpolitiseres til fordel for en positiv og transparent 

kommunikation om regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien. Det kan på den baggrund 

diskuteres, om regeringsledelsen søger at afpolitisere det politiske rum ved at lægge alle synspunkter 

på bordet således, at modstanden og kritikkens muligheder indskrænkes. Dette synliggøres, idet der 

under coronaepidemien er begrænset mulighed for at afvige fra regeringsledelsens forståelse af denne, 

da regeringsledelsen selv har udsagt sig de negative perspektiver og dermed aflivet kritikken og 

modstandens potentiale. Han beskriver endvidere, at: “Transparenstvangen tilintetgør lystens spille-

rum. Evidensen tillader ingen forførelse, kun færden ad den lige vej. (...) Forføreren færdes ad 

omveje, forgrenede og slyngede veje” (Han, 2016, s. 33). Samtænkes citatet med den forestående 

coronakrise og regeringsledelsens håndtering af denne kan det diskuteres om regeringsledelsen aktivt 

søger at tilintetgøre lystens og dermed modstandens spillerum, ved netop at afværge kritik og 

fremlægge den manglende evidens til åbent skue. Transparensen afliver således lysten, hvilket er 

livets og modstandens arnested. På denne vis kan det diskuteres om færden ad den lige vej, under 

coronaepidemien kan forstås som regeringsledelsens håndtering af denne, hvor befolkningen via 
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frygtdispositivet afrettes og begrænses til at forstå coronavirus gennem regeringsledelsens 

fremlægning af denne og ikke lade sig forføre ad omveje, selvom disse måske begæres. Heraf kan det 

problematiske ved regeringsledelsens transparente kommunikation og dermed afpolitiseringen af 

coronakrisens håndtering diskuteres, idet denne begrænser livets modstandspotentiale. Friedrich 

Nietzsche beskriver dette i sine betragtninger om oplysningen: 

 
Den nye oplysning (…) Det er ikke tilstrækkeligt, at du indser, i hvilken uvidenhed mennesker og dyr 

lever; du må også have viljen til at lære at være uvidende. Du er nødt til at begribe, at uden denne form 

for uvidenhed ville selve livet være umuligt, den er slet og ret en betingelse for, at det levende 

opretholder sig og blomstrer. 

(Nietzsche, 1884, citeret i Han, 2016, s. 14f) 

 

Af citatet fremgår livets mulighedsbetingelse som værende alt det uvisse og accepten af ikke at vide 

og ikke at skulle vide alt. Heraf bliver det klart, at livet og dermed også det politiske mulighedsrum 

er afhængige af den negative forførelse og den kraft som uvisheden bringer. Ved at afpolitisere 

politikken og den offentlige debat under coronaepidemien fratages livet på denne vis den styrke, der 

ligger i ikke at følge den lige, udglattede vej, men i stedet at lade sig forføre af omveje, forgrenede 

og slyngede. På denne vis hævder specialet at kunne se en tendens til, at det ikke blot er selve 

muligheden for modstand der søges begrænset, men selve livets begær og lyst til overhovedet at udøve 

modstand. Frygtdispositivet som former danskerne gennem transparent kommunikation og styring 

pacificerer og dulmer således den dynamik mellem magt og kritik/modstand, som demokratiske 

samfund i normaltilstande er så dybt afhængige af. 

 

8.2.1 Strukturel indskrænkning af modmagt 

Et andet eksempel på frygtdispositivets indskrænkning af livets mulighed for modstand under 

coronaepidemien kan diskuteres i forhold til tilføjelsen af styk d til straffelovens paragraf 81. 

Paragraffen der – som beskrevet i analysen – er tiltænkt som værn mod coronarelateret kriminalitet 

på blandt andet den offentlige myndighed, (Folketinget, 2020d, s. 6) synes at begrænse modstandens 

potentialitet og mulighedsrum i langt mere strukturel forstand end tidligere set. Særligt aspektet i 

paragraffen, der fastsætter, at en person tiltalt for kriminalitet af coronarelateret karakter kan straffes 

dobbelt så hårdt, findes yderst bemærkelsesværdig i den danske demokratiske retsstat. At borgere – 
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der via deres grundlovssikrede ret – vælger at demonstrere og udtrykke modstand/kritik af 

regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien kan straffes dobbelt så hårdt, end ved andre ikke 

coronarelaterede demonstrationer, findes af politikere – også medlemmer af folketingets retsudvalg, 

som ellers har vedtaget tilføjelsen – kritisabelt. Blandt andet Radikale Venstres retsordfører Kristian 

Hegaard skriver i den forbindelse, at ”(...) paragraffen for coronakriminalitet skulle ALDRIG have 

været der. Helt vanvittigt at få dobbeltstraf for coronakritik. Man skal ikke frygte dobbeltstraf for at 

demonstrere mod regeringen. Ikke i en retsstat” (Hegaard, 2021). Som udtrykt i citatet, bliver det 

med paragraf 81 styk d således mere strafbart at demonstrere under coronaepidemien – og imod 

regeringsledelsens håndtering af denne – end var demonstrationen sket på et hvilket som helst andet 

tidspunkt. 

 

Det kan – som Kristian Hegaard også problematiserer – diskuteres, hvor hensigtsmæssigt det er med 

en sådan tendens, der signalerer, at noget kritik er mindre velkommen end andet. Derudover kan det 

diskuteres om tilføjelsen af styk d til straffelovens paragraf 81, er et værn mod potentiel modstand og 

dermed det, der opfattes som uhensigtsmæssig og uacceptabel opførsel under coronaepidemien. 

Retten til at demonstrere er grundlovssikret uafhængig af, hvad der demonstreres imod og udtrykkes 

kritik af (Folketinget, 2017, s. 80f). Men under coronaepidemien i Danmark gøres demonstrationer 

mod regeringsledelsens håndtering af virussen på uhørt vis til en særlig alvorlig forbrydelse. Det 

vurderes nemlig af regeringsledelsen, at disse vil udgøre en “(…) vis risiko for, at myndighederne 

under covid-19-epidemien i Danmark vil kunne se optøjer m.v. i gaderne, hvor der vil være behov for 

at sikre den offentlige orden og fred” (Folketinget, 2020d, s. 6). Hertil kan det diskuteres om 

udvidelsen af straffelovens paragraf 81 styk d henter hjemmel i en frygt for demonstration, 

demonstranter og den risiko disse med deres modstand udgør mod regeringsledelsens håndtering af 

coronakrisen. Måske anses denne modstand som særlig problematisk, idet specialet argumenterer, at 

regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien i højere grad henter sin legitimitet til styring 

gennem frygt, end i viden, hvilket særligt Men in Black demonstrationerne kritiserer. Hvordan kan 

noget være lovpligtigt og straffes med bøde, hvis det alligevel laves om i morgen? Hvor er evidensen 

bag beslutningerne? (Mauritzen & Thisgaard, 2021). 

 

På samme måde bliver det problematisk som borger at indrette sig efter hastetilføjelsen styk d til 

straffelovens paragraf 81, idet grænsen mellem en lov – som for eksempel ytringsfriheden og retten 

til at demonstrere – og forbuddet mod “(...) fornærmelig tiltale mod personer i offentlig tjeneste” 
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(Folketinget, 2020d, s. 6) i reelle situationer er modstridende. Dette kan lede til forvirring i forhold 

til om retten til ytringsfrihed og demonstration rangerer højere end forbuddet mod fornærmende tiltale 

mod personer i offentlig tjeneste. Hvilken lov er den anden underdanig, borgerens rettigheder eller 

folketingets løftede pegefinger – ret eller forbud? Med coronaepidemiens fortsatte eksistens i 

Danmark og med diverse domme på baggrund af straffelovens nye styk d til paragraf 81 synes der at 

kunne identificeres en tilbøjelighed til, at forbuddet rangerer højest. Når deltagelse i særlige 

demonstrationer, anses som at udgøre en speciel fare mod den offentlige orden og fred under 

coronaepidemien, kan det således diskuteres om frygtens indtræden i lovgivningen under epidemien 

skaber – for demokratiet – et problematisk hierarki mellem lovene. Særligt kan det diskuteres, om 

danskernes grundlovssikrede rettigheder som ytringsfriheden og retten til at demonstrere tilsidesættes 

i forhold til nødvendighedens lov, idet Danmark er truet af en ukendt og farlig situation. Det kan på 

den vis påpeges, at nødvendighedens lov synes at fungere som skalkeskjul for en frygtens ret. Dette 

skal forstås på den måde, at selv ikke nødvendighedens lov kan sætte retsprincippet om demonstration 

og retten til at demonstrere ud af spil. Men gennem en frygtens ret – som analysen påpeger – lykkedes 

det alligevel frygtdispositivet at indskrænke befolkningens muligheder for at udtrykke modstand og 

kritik mod regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien, ved at straffe coronarelaterede 

demonstranter dobbelt så hårdt. 

 

8.2.2 Forskellige virkelighedsopfattelser 

Et tredje eksempel på frygtdispositivets indskrænkning af livets mulighed for modstand under 

coronakrisen kan diskuteres i forhold til offentlighedens forkastning/afvisning overfor andre 

virkelighedsopfattelser end den frygtdispositivet stiller til rådighed. Modstanden begrænses således 

ved, at frygtdispositivet udstikker én måde at forstå og forholde sig til coronakrisen på, som den 

disponerer befolkningen til at følge. Dette ses blandt andet i en artikel fra Nordjyske Stiftstidende, 

om en kritiker af regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien, hvor journalisten vælger at starte 

artiklen med et afsnit om, hvordan den interviewede person er af anden verdensopfattelse: 

      
Det her er et specielt interview. (...) For her giver vi taletid til en person, der har en hel anden opfattelse 

af corona-tiden end de fleste – inklusive journalisten. Der er kontroversielle udtalelser i artiklen, og 

derfor bringer vi også en vedstående artikel, der præsenterer en anden vinkel. Vi bringer interviewet 
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helt ordret - normalt vil vi rette talesprog til skriftsprog – og der er heller ikke redigeret i rækkefølgen 

af spørgsmål. 

(Sønderup, 2021) 

      

Citatet er interessant af flere grunde. For det første kan journalistens objektivitet og pligt til mediernes 

frie og uafhængige stillingtagen betvivles. På journalistforbundets hjemmeside fremgår de 

presseetiske regler, hvor særligt kravet om, at medierne bør anerkende den enkeltes krav på respekt 

og personlig integritet (Dansk Journalistforbund, 2021) findes interessant i relation til den 

fremhævede artikel. Af dette kan det diskuteres, hvorvidt journalisten jævnfør ovenstående disclaimer 

afsnit, er lykkedes med at være objektiv. Dette skyldes både en personlig afstandtagen til den 

præsenterede verdensanskuelse samt journalistens direkte påvirkning på læserens opfattelse af de 

beskrevne holdninger ved at udstille dem som kontroversielle. Af citatet fremgår også, at journalisten 

opfordrer læseren til at forholde sig kritisk til denne artikels indhold med en henvisning til en 

vedstående artikel, der præsenterer en anden vinkel, som læseren i højere grad bør danne sit 

verdensbillede under coronaepidemien ud fra. 

 

En anden grund til, at citatet er værd at fremhæve, er på grund af, at eksemplet repræsenterer en anden 

og mere subtil indsnævring af modstandens mulighedsrum gennem frygtdispositivet end tidligere 

diskuteret. I ovenstående afsnit blev regeringsledelsens kommunikation og lovændringer diskuteret 

som konkrete og direkte indsnævringer af modstandens muligheder. Citatet viser dog, at 

indsnævringen også finder sted uafhængigt af regeringsledelsen. Med citatet kan det derfor diskuteres 

om det snarere er hele frygtdispositivet, som yder indflydelse på modmagtens mulighedsrum, hvor 

journalisten optræder som ‘agent’ for frygtdispositivets rationale, ved mere eller mindre ubevidst at 

videreformidle den rigtige måde at forstå og opfatte coronakrisen på. På denne vis kan det hævdes, 

at frygtdispositivet er lykkedes med at forme journalisten i overensstemmelse med de ydre moralske 

forpligtelser som dispositivet pålægger ham. Derudover er citatet interessant for diskussionen, idet 

det repræsenterer to forskellige verdensanskuelser og dermed den demokratiske præmis om 

pluralisme, offentlig debat, uenighed samt retten til at ytre kontroversielle meninger. Særlig 

interessant er det at anskue de demokratiske præmisser i relation til Leivestads perspektiver om frygt 

og afsky i demokratiet, hvortil han skriver, at: 
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(...) aldri noensinne i demokratiets historie har forholdene liget bedre til rette for folk til å ytre sine 

meninger. Aldri har mangfoldet av deltakere og stemmer vært bredere. Likevel blir økende 

offentlighetsmangfold og eksplosiv vekst av uttrykkskanaler ledsaget av en opplevelse av innsnevret 

meningkorridor og strengere sensur. (...) Dagens kulturkamp blir formet av en typisk dynamikk, der 

redigerte medier arter seg stadig mer som eliteinstitusjoner som hegner om privilegier, mens uredigerte 

medier blir kanaler for masseopprør. 

(Leivestad, 2020, s. 153f) 

 

På baggrund af citatet kan det således diskuteres om der i en dansk, demokratisk retsstat underlagt 

frygtdispositivet, fortsat er plads til afvigende og kontroversielle verdensanskuelser, som den, 

journalisten ovenfor lægger afstand til og som Leivestad betvivler. Som Leivestad pointerer bærer 

det moderne demokrati præg af indsnævrede meningskorridorer og strengere censur, hvilket særligt 

kommer til udtryk gennem medierne. Samme tendens kan hævdes at gøre sig gældende i 

disclaimerafsnittet, hvor den legitime og demokratiske mening – som medierne er forpligtede til at 

formidle – undergraves til fordel for færden af den forudbestemte meningskorridor som 

frygtdispositivet stiller til rådighed. I den forbindelse er det særligt interessant, at den forkastede 

verdensanskuelse – som den interviewede person repræsenterer – får taletid i et redigeret medie, trods 

interviewet ikke redigeres og talesprog ikke tilrettes skrift. Dette ligner et bevidst valg fra 

journalistens side, hvor personens saglighed og intellekt undermineres samtidig med, at budskabet 

reduceres til noget, der ikke anerkendes og tåles i et demokratisk retssamfund gennemsyret af frygten 

for coronavirus. 

 

Et andet eksempel på frygten for, hvad kritikere på de uredigerede medier kan finde på, kan ses i 

problematikken om influenceren Saszeline Sørensen, der under coronaepidemien har delt diverse 

kritiske opslag på særligt det sociale medie Instagram. Her udtrykker hun kritik overfor 

regeringsledelsens formidling af coronavirus og mener, at myndighederne tilbageholder oplysninger 

for befolkningen (Christensen, 2020). På trods af, at Saszeline gør brug af sin ret til at yde modstand 

og kritisere regeringsledelsens håndtering og formidling af coronavirus, har Instagram valgt at lukke 

hendes profil på baggrund af følgende begrundelse: “Vi har en klar politik om, at hvis man spreder 

indhold, hvor der er en reel risiko – for eksempel en risiko for at øge smittespredningen – så fjerner 

vi det” (Christensen, 2020). På denne vis synes der at kunne identificeres en tendens til, at medier – 

der sælger sig selv på at være uafhængige – alligevel redigerer og censurerer, hvad brugere må dele 
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på deres platforme, ud fra en logik om, at det simpelthen er for farligt at lade et sådant budskab sprede 

sig. Dette kan konkret ses idet DR, i artiklen hvor citatet er fra, gentagende gange inddrager 

disclaimers, der nuancerer det DR beskriver som Saszelines misforståede påstande om brugen af 

blandt andet mundbind og vacciner (Christensen, 2020). Særligt vækker det specialets interesse at 

fremhæve den paragraf i artiklen, der beskriver, at Saszeline har ønsket at fremvise sine perspektiver 

skriftligt forså vidt, at hun citeres ordret med de angivne kilder, som henviser til forskning. DR 

argumenterer, at kilderne ikke er “understøttet bredt” (Christensen, 2020), hvorfor DR heller ikke 

har kunne fremvise Saszelines egne og uredigerede meninger på deres nyhedsside. Specialet 

argumenterer derfor for, at frygtdispositivets rationale om faren for smittespredning skinner igennem 

på de redigerede såvel som uredigerede medier, der begge under coronaepidemien, redigerer og 

censurerer brugeres indhold i overensstemmelse med den virkelighedsopfattelse af coronavirus, som 

frygtdispositivet formidler. 

 

8.2.3 Massernes frygt og frygten for masserne 

Et sidste sted, hvor modstandspotentialet mod regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien 

begrænses kan anskues gennem frygten for massen. Inddrages Leivestads perspektiver på frygt i 

demokratiet bliver det centralt at forstå masserne “(...) som et synonym til demokrati; nå som før vil 

massen fortone seg som inkarnasjonen av en dyp frykt (...) [massen er] de andre. Den er alle og ingen” 

(Leivestad, 2020, s. 121). Af dette forstås, at massen er en præmis for demokratiet – og dermed udgør 

demokratiet – hvor alle har ret til at komme til orde. Af samme grund frygtes massen særligt i en 

krisetid, da denne “(...) utløser gjensidig forsterkende tendenser: massenes frykt og frykten for 

masserne (Leivestad, 2020, s. 145). Betragtes dette i relation til den foucauldianske præmis om livets 

naturlige begær og lyst til mere liv, bliver det også en præmis, at massen – i form af den anden, alle, 

ingen, livet – ikke kan styres. Dog udgør den særlige samtid som regeringsledelsens håndtering af 

coronaepidemien er skabt i, et behov for at styre ved at begrænse modstandens mulighed, idet 

alternativet til ingen styring er frygteligt. Af samme grund finder frygtdispositivet det nødvendigt at 

håndtere og forme massen gennem diverse restriktioner og lovændringer, som går ind og begrænser 

massens mulighed for modstand – simpelthen fordi frygten for massen er for stor. Med Hans pointe 

om neoliberalismens natur in mente kan det hævdes, at muligheden for modstand under coronakrisen 

er særlig indskrænket, idet individet både begrænses af neoliberalismens individualiserende 
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mekanismer og nu også frygtdispositivets særlige karakteristika om livets begrænsede mulighedsrum, 

grundet en frygt for en ustyrlig smittespredning. 

 

Trods den omstændige begrænsning af livets udfoldelsesmuligheder af både frygtdispositivet og 

neoliberalismens teknologier kan der under coronaepidemien alligevel findes eksempler på livets 

begær efter mere liv, i form af oprør mod regeringsledelsens håndtering af coronakrisen. Konkret kan 

denne tendens identificeres i Men in Black demonstrationerne i Danmark. Men in Black er en erklæret 

forening, der stiller sig kritisk overfor de mange restriktioner og tiltag som regeringsledelsen har taget 

under coronaepidemien (Men in Black, 2021). Foreningens medlemmer mødes og færdes primært på 

diverse uredigerede medier, hvortil foreningen også arrangerer løbende demonstrationer imod 

coronarestriktionerne (Men in Black, 2021). Med ovenstående forståelse af massen in mente, kan det 

diskuteres om Men in Black demonstranter anskues som en særlig del af massen, som 

frygtdispositivet stiller sig uforstående overfor og dermed søger at reducere til noget, der ikke er 

velkommen, ved at begrænse dets mulighed for modstand. Et eksempel herpå er fra Men in Blacks 

egen facebookside, hvor et medlem af foreningen har oplevet konsekvenserne af at udøve modstand 

mod frygtdispositivet: 

 

Vi hører desværre alt for ofte, fra mange af vores tilhængere, at de oplever udemokratiske 

konsekvenser som følge af deltagelse i MiB demonstrationer. Konsekvenser lige fra mobning og 

udskamning, til trusler om at miste job og netværk. Senest er det kommet frem, at Anton, en elev på 

en efterskole, som er trofast deltager til Men In Black demonstrationer, er blevet truet med bortvisning 

og senere smidt ud, af den efterskole han gik på. 

(Men in Black, 2021) 

 

Af facebookopslaget bliver det således tydeligt, at efterskoleeleven, Anton, som individ reduceres til 

udelukkende at være en del af en uønsket masse, som dispositivet finder bør afvises. Det kan 

diskuteres om dette skyldes frygtdispositivets forkastelse af Men in Blacks holdninger og adfærd, der 

vurderes at være farlige, da disse kan lede til øget smittespredning. Af samme grund kan det diskuteres 

om de fremhævede lovmæssige foranstaltninger, såsom tilføjelsen af styk d til straffelovens paragraf 

81, netop har været udtænkt som et værn mod potentiel modstand for frygtsomme masser såsom Men 

in Black. 
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8.3 Frygtdispositivets legitimeringsudfordring 

En oplagt diskussion i relation til de demokratiske retsprincipper, som særligt Men in Black søger at 

værne om, er om disse principper kan overleve og fastholde samme status, som værende ligheds- og 

frihedsskabende, under en krise – i dette tilfælde en epidemi? Ovenstående paragraf har søgt at 

diskutere, hvordan frygtdispositivet søger at begrænse forskellige former for modstand mod 

regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien. Det vil nu diskuteres, hvorvidt frygtdispositivet 

finder det nødvendigt at indsnævre modmagtens potentialitet og begrænse omfanget af den modstand, 

der kan ydes overfor diverse coronarestriktioner. Her er det interessant at fremhæve det særlige 

forhold mellem viden og magt præsenteret i starten af analysen. Specialet argumenterede for, at 

tomrummet som den manglende viden om coronavirus efterlod, blev udfyldt af frygt. På denne vis 

blev frygt fremfor viden legitimeringsgrundlag for magt. Sammenholdes dette med frygtdispositivets 

forsøg på at indskrænke mulighedsrummet for modstand kan det argumenteres, at en særlig 

udfordring for frygtdispositivet kan identificeres. Hvorfor er det så vigtigt for frygtdispositivet at 

kontrollere og indskrænke mulighederne for modstand når det netop er en præmis, at magt – og 

specielt så omfattende og frihedsindskrænkende magtudøvelser, som ses under coronaepidemien – 

altid skaber modstand? Spørgsmålet kan diskuteres ved endnu en gang at kigge til Foucaults forståelse 

af forholdet mellem viden og magt. For måske er svaret, at magtudøvelser på baggrund af manglende 

viden, der udfyldes af frygt, skaber et skrøbeligt legitimitetsgrundlag for magtudøvelse. Relationen 

mellem magt og frygt kan således forstås som værende ustabilt, hvorfor magtudøvelserne under 

coronaepidemien ikke tåler samme mængde modstand som magtudøvelser forankrede i 

evidensbaseret viden gør. Specialet argumenter således for, at frygtdispositivet og regeringsledelsens 

omfattende styring står på et ustabilt fundament, hvor der ikke skal meget modstand til for at få 

korthuset til at vælte. Coronaepidemien i Danmark skaber dermed en kompleks situation for 

regeringsledelsen, netop fordi coronavirussen er så farlig en virus, at den kræver handling og styring 

nu og her, men samtidig findes den viden, der skal legitimere denne styring ikke endnu. På baggrund 

af ovenstående hævder specialet, at frygtdispositivet prøver at løse denne udfordring ved at begrænse 

muligheden for modstand. 
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8.4 Kampen om mening 

I forlængelse af ovenstående eksempler på, at magten indskrænker modstanden – både via retoriske 

virkemidler og underkendelse af andre virkelighedsopfattelser – bliver det interessant at diskutere 

dette i relation til det politiske begreb. Hertil forstår specialet det politiske i overensstemmelse med 

Laclau og Mouffes fremstilling af dette – som kampen om mening (Laclau og Mouffe, 2002, s. 12f). 

Hvorvidt bliver det politiske umuliggjort/aflivet af frygten for det alternative ved, at frygtdispositivet 

ikke tåler den politiske kamp som modstanden og kritikken søger at kæmpe? Frygtdispositivets 

retoriske indskrænkningen af modmagten, kritikken og den politiske kamp ses tydeligt i ovenstående 

eksempler, hvor blandt andet det, at regeringsledelsen lægger alt på bordet gennem fuld transparens 

og repræsenterer oppositionens meninger, synes at fungere som yderst brugbare virkemidler til at 

begrænse den politisk kamp om håndteringen af coronaepidemien. Derudover ses den politiske kamps 

umulighed også i frygtdispositivets fremstilling af coronavirus som sandheden, hvorfor andre 

virkelighedsopfattelser ikke får lov at træde frem.  

 

På baggrund af det politiske begreb bliver det således muligt at diskutere, hvordan regeringsledelsens 

fremstilling af coronavirussen er et forsøg på at skabe en helt særlig social virkelighed. Ved, at 

regeringsledelsen indskrænker muligheden for modstand, får denne i højere grad lov til selv at 

formulere den herskende diskurs, hvortil der er begrænsede muligheder for kritik, hvilket afliver den 

politiske kamp og fremstiller frygtdispositivets diskurs om coronavirus som en ureflekteret sandhed. 

Det bliver således interessant at diskutere det forhold, at det politiske skal formulere den kollektive 

identitet gennem en kamp om mening, idet frygtdispositivets sandhed synes at dominere, hvorfor der 

ikke synes at være plads til en kamp om den kollektive mening. Spørgsmålet er dog om 

frygtdispositivet blot har aflivet kampen og dermed muligheden for modstand for på denne vis at få 

sin diskurs til at opnå status som herskende uden kamp, idet en alternativ diskurs fremstilles som fatal 

og katastrofal for statens fremtidige eksistens. Interessant bliver det at spørge sig selv om denne 

frygtens sandhed vinder større og større indpas og i fremtiden også bliver sværere og sværere at 

argumentere imod? Må befolkningen gå på kompromis med deres ellers vante privilegier som 

deltagelse i den offentlige debat til fordel for opretholdelsen af deres sikkerhed, grundet en frygt for 

den næste potentielle krise, hvor kampen om mening fremstilles som noget, der ikke kan forenes med 

sikkerhed?  
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8.5 Kan demokratiet overleve en epidemi? 

Det kan endvidere diskuteres, om frygten netop bliver det legitimitetsgrundlag, som regeringsledelsen 

mangler for at kunne håndtere coronaepidemien, trods deres drastiske restriktioner i nogle tilfælde 

begrænser de demokratiske retsprincipper om frihed. I den forbindelse bliver det interessant at 

inddrage Leivestad pointe om, at: 

 
(...) demokratiets krise blander seg med en opplevelse av opplysningens krise. (...) Krisen finner sin 

form i et besynderligt sammenfall mellom for lite og for mye demokrati. Side om side med det 

institusjonelle underskuddet kan vi konstatere et kulturelt og medieteknologisk overskud. 

(Leivestad, 2020 s. 149) 

 

Det interessante i citatet bliver at diskutere for lidt demokrati overfor for meget demokrati under 

coronakrisen. For meget demokrati – de rene demokratiske rettigheder, såsom frihed og lighed til alle 

– forstås som det, der underminerer frygtdispositivets beskyttende tiltag, hvis formål hele tiden har 

været at sikre statens fremtidige eksistens gennem befolkningens sundhed. For meget demokrati er 

således et vilkår i et moderne demokratisk retssamfund, idet demokratiets fundament står på et princip 

om, at alle har ret til at afvise denne beskyttelse, som under coronakrisen bliver af begrænsende 

karakter for livets udfoldelsesmuligheder. For meget demokrati har også en bagside i form af, at dette 

underminerer regeringsledelsens mulighed for at indsnævre danskernes mulighedsrum gennem et 

rationale om at beskytte. For lidt demokrati er på den anden side institutionernes underskud, der i 

relation til et øget kulturelt og medieskabt overskud kommer til kort, da institutionerne tidligere har 

haft den opdragende og disciplinerende funktion, men nu i højere grad undermineres af medier og 

teknologiernes indflydelse. Ifølge citatet opstår demokratiets krise således i det øjeblik det 

demokratiske overskud mødes af institutionernes underskud og magtesløshed overfor de 

demokratiske retsprincipper samt mediernes konstante eksponering om dette, hvor det kræves, at 

andre midler tages i brug – i dette tilfælde frygten. Det bliver således frygten for det ukendte og 

farlige, der legitimerer den beskyttende magtudøvelse og dermed opretholder landets fortsatte og 

nogenlunde kendte eksistens, hvorfor heller ikke modstanden mod magtudøvelsen tåles under en 

epidemi, da denne frygtens ret skal til for at stabilisere demokratikrisens ustabilitet.  

 

Coronakrisen sætter af samme grund demokratiet under pres, idet epidemien tydeligt fremhæver 

demokratiets altid nærværende krise, ved at udstille kløften mellem for lidt og for meget demokrati. 
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Det interessante bliver således at diskutere de demokratiske retsprincippers muligheder i en fremtid 

fyldt med kriser af både kendt og ukendt karakter. Som Leivestad pointerer: “En utfordring for 

fremtidens demokrati vil være å kombinere den spenningsfylte balansen mellom frihet og likhet med 

et storstilt avkall på privilegier for å avverge katastrofer” (Leivestad, 2020, s. 168). Heraf afsløres 

demokratiets iboende paradoks: Hvordan kan demokratiets fremtidig eksistens sikres, hvis hver krise, 

af forskellig karakter, også afføder en demokratisk krise, hvor valget bliver enten sikkerhed eller 

frihed? Hvilken af disse er befolkningen villige til at gå på kompromis med gang på gang? Meget 

kunne tyde på, at det ikke bliver sikkerheden men, at befolkningen i stedet er villige til at give afkald 

på de demokratiske privilegier og rettigheder. Det kan således diskuteres om coronakrisen blot er en 

ud af mange fremtidige kriser, hvor de demokratiske retsprincipper må tilsidesættes for at afværge 

den potentielle fremtidige krise og dermed ikke gå på kompromis med de sikkerhedsmæssige 

foranstaltninger. Det bliver i den forbindelse centralt at spørge os selv som borgere i et demokratisk 

retssamfund – en refleksion udløst af den forestående coronakrise – hvad er vores demokrati og hvad 

forventer vi, at det i fremtiden skal være? Måske er det tid til at genforhandle Hobbes sociale kontrakt, 

da den på nuværende tidspunkt og i takt med fremtidens kriser ser mindre og mindre attraktiv ud for 

borgerens frihed. 

 

9. Konklusion  

Følgende afsnit vil nu konkludere på specialets problemformulering: Hvordan kan regeringsledelsens 

håndtering af coronakrisen forstås som en særlig måde at styre befolkningen på, gennem frygt? 

 

Dette problem er nu blevet undersøgt ud fra følgende to underspørgsmål: 

1. Hvilken indflydelse har frygten som styringen på befolkningen? 

2. Hvilke konsekvenser har denne styring på modstandens- og kritikkens muligheder? 

 

På baggrund af problemformuleringen kan det konkluderes, at et særligt forhold mellem viden og 

magt påvirker regeringsledelsens håndtering af coronaepidemien. I den forbindelse kan det 

konkluderes, at magten ikke udelukkende kan fundere sine beslutninger i evidensbaseret viden og 

derfor i højere grad må legitimere beslutningerne gennem frygt. Analysen fandt, at dette skyldes, at 

regeringsledelsen oftest ikke har haft tilstrækkelig legitim viden om coronavirussen at fundere sin 
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magtudøvelse i. I den forbindelse konkluderer specialet, at denne problematik løses ved, at 

frygtbaserede magtudøvelser optræder i stedet for den evidensbaserede viden. Hertil blev det påvist, 

at frygt bliver et brugbart legitimerings- og styringsværktøj til at forme og disponere danskerne 

igennem, på en særlig frygtsom måde. Konkret kan dette anskues i den frygtsomme viden og/eller 

mangel på samme som frygtdispositivet stiller til rådighed, og som regeringsledelsen abonnerer på 

og videreformidler i sin egen kommunikation. I den forbindelse fandt specialet, at coronavirussen af 

regeringsledelsen fremstilles som en særlig frygtsom sygdom, hvis fatale konsekvenser i starten blev 

undervurderet og som har vist sig at true både livet og de sikkerheder livet afhænger af. Denne 

frygtsomme kommunikation kan blandt andet anskues gennem skræmmeeksempler fra udlandet, 

sundhedsvæsenets potentielle overbelastning samt anvendelsen af det daglige smittetal. Analysen 

fandt i den forbindelse, at alle disse fungerer som afskrækkende teknologier, der skal afbøde negativ 

smitteudvikling. Det kan på baggrund af analyseafsnittet om de diskursive elementer således 

konkluderes, at regeringsledelsen får mulighed for at legitimere de drastiske restriktioner, tiltag og 

nedlukninger under coronaepidemien gennem et rationale om at afbøde den hastige smitteudvikling 

funderet i frygten for det frygtsomme alternativ. 

 

I forlængelse heraf konkluderer specialet, at regeringsledelsen foretager en række helt særlige indgreb 

for dermed at kontrollere en ellers ukontrollerbar smitteudvikling i det danske samfund. Konkret fandt 

analysen, at særligt beslutningerne om forsamlingsforbud, påbud om brugen af mundbind samt 

aflivning af mink blandt andet udgør regeringsledelsens forsøg på at kontrollere en sådan udvikling. 

I den forbindelse kan det yderligere konkluderes, at beslutningen om forsamlingsforbud blev indført 

netop som et forsøg på at kontrollere den ukontrollerbare coronavirus, understøttet af en viden om, at 

denne særligt smitter ved store forsamlinger. I relation til dette fandt analysen også, at til trods for, at 

der fandtes evidensbaseret viden om den manglende effekt ved brugen af mundbind blev det alligevel 

lovpligtigt at bære disse, hvilket skyldes, at regeringsledelsen tilllægger mundbindene en symbolsk 

værdi, som skal minde befolkningen om faren ved coronavirussen. Både forsamlingsforbuddet og 

påbuddet om mundbind har således begge til formål at minde individet om coronavirussens eksistens 

og dermed frygtindgydende konsekvenser. Det kan på baggrund af analyseafsnittet om de regulative 

beslutninger dermed konkluderes, at beslutningen om at bære mundbind, forsamlingsforbuddet samt 

påbuddet om at aflive alle mink i Danmark bliver eksempler på begrænsende og regulative 

beslutninger som individet påvirkes af, både i dets generelle livsudfoldelse men også i dets daglige 

færden i offentligheden. 
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En anden og mere subtil begrænsning af individets livsudfoldelse fremgår af bygninger og byrummets 

anderledes indretning under coronaepidemien. Her kan det konkluderes, at blandt andet parker, 

kultur- og uddannelsesinstitutioner er gennemsyret af en frygtsom indretning under coronaepidemien. 

I den forbindelse fandt analysen, at netop de anderledes indretninger af både bygninger og byrum, 

former og disponerer de individer, som passerer igennem disse på en særlig frygtsom måde. Konkret 

kan dette konkluderes, idet analysen påviste, at de blå plakater i byrummet, diverse skilte og 

afmærkninger på uddannelsesinstitutioner samt inddragelsen af kulturinstitutioner til blandt andet 

coronatest fungerer som en konstant påmindelse om coronavirussens fortsatte frygtsomme eksistens. 

I den forbindelse kan det konkluderes, at disse ændrede organiseringer af rum og byrum indirekte 

søger at styre individet til en bestemt opførsel – som stemmer overens med det regeringsledelsen 

anser som god coronakutyme – ved at omstrukturere og begrænse dets omgivelser. På baggrund af 

analyseafsnittet om arkitektur, byrum og institutioner kan det således konkluderes, at både byrummet 

og institutionernes ændrede udseende er blevet gentænkt under coronaepidemien. Dette er efter 

rationalet om at stoppe smittespredning gennem en konstant eksponering af og påmindelse om 

regeringsledelsens forståelse af coronavirussens fortsatte eksistens og frygtindgydende konsekvenser. 

 

Af samme invaderende og begrænsende karakter kan det i analyseafsnittet om administrative 

foranstaltninger konkluderes, at særligt sundhedsmyndighedernes lancering af smittestop-appen og 

kravet om at fremvise coronapas – som adgangsbillet til diverse sociale aktiviteter – fungerer som 

teknologier nødvendiggjort af frygten for coronavirus og dermed et øget behov for kontrol. Konkret 

fandt analysen, at begge teknologier fungerer som foranstaltninger, der har til formål at kontrollere 

og overvåge den uforudsigelige smitteudvikling. I relation til smittestop-appen kan dette ses, idet 

appen konstant overvåger brugerens lokalitet og sundhedstilstand samt meddeler brugeren såfremt 

brugeren potentielt kunne være smittet, hvorefter det forventes, at brugeren øjeblikkeligt går i 

isolation og lader sig teste. Samme begrænsende konsekvenser fandt specialet i relation til 

coronapasset, hvor en person uden vaccination eller antistoffer mod virussen er tvunget til at fremvise 

en negativ coronatest, såfremt personen vil have adgang til et givent sted. På den baggrund kan det 

konkluderes, at både smittestop-appen og coronapasset har til formål konstant og mere eller mindre 

ubevidst at bevidstgøre individerne om coronavirussens fortsatte eksistens og dermed 

frygtindgydende konsekvenser, særligt når individet planlægger at indgå i diverse sociale 

sammenhænge. Derudover kan det konkluderes, at disse to teknologier på en meget subtil måde går 
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ind og påvirker individets lyst til social aktivitet – simpelthen fordi muligheden for dette findes 

omfattende og/eller uoverskueligt, da dette både kræver test og eventuel isolation før den konkrete 

aktivitet. 

 

En anden og mere synlig frygtbaseret styring og dermed begrænsning af individets livsudfoldelse 

fremgår af regeringsledelsens lovmæssige ændringer under coronaepidemien. Her kan det 

konkluderes, at særligt ændringen af epidemiloven, lov om lokale nedlukninger samt tilføjelsen af 

styk d til straffelovens paragraf 81 alle er eksempler på tydelig strukturel frygtbaseret styring, hvor 

det enkelte individ søges disponeret på en særlig frygtsom måde. I den forbindelse fandt analysen at 

ændringen af epidemiloven og loven om lokale nedlukninger er funderet i en frygt for en potentiel 

ukontrollerbar smitteudvikling. Heraf fandt analysen også, at det med ændringen af epidemiloven 

særligt er individets potentielle ustyrlighed som søges styret gennem statslig indgriben, både i 

forbindelse med coronaepidemien men også i forbindelse med fremtidige store sygdomsepidemier. 

Et lignende rationale fandt analysen i relation til tilføjelsen af styk d til straffelovens paragraf 81, 

hvor det blev påvist, at denne var tiltænkt som værn mod hidtil ukendte muligheder for kriminalitet 

på baggrund af coronaepidemien. I den forbindelse blev det påvist, at det med tilføjelsen af styk d har 

været muligt at slå hårdt ned på selv de mildeste former for kriminalitet. Hertil argumenterer specialet, 

at dette har en afskrækkende effekt på individernes lyst til mere liv og dermed dets generelle 

livsudfoldelse. På baggrund af analyseafsnittet om lov kan det hermed konkluderes, at de ovennævnte 

lovmæssige foranstaltninger alle er funderet i en frygt for det ukendte og ukontrollerbare ved 

coronavirus og de farer livets ustyrlighed potentielt kan medføre. 

 

Af ovenstående analyseelementer har det været muligt at påvise en række fællestræk i 

regeringsledelsens måde at styre og disponere befolkningen på under coronaepidemien. Hertil fandt 

analysen, at frygten for det ukontrollerbare og flygtige ved virussens opførsel gennem hele perioden, 

har domineret regeringsledelsens håndtering af epidemien. I den forbindelse fandt analysen, at særligt 

individets naturlige udfoldelsesmuligheder søges begrænset under coronaepidemien for på den måde 

at holde virussen i skak så smitteudviklingen ikke løber løbsk. Hertil konkluderer specialet, at særligt 

frygtens altoverskyggende tilstedeværelse – frygten for coronavirussens frygtindgydende 

konsekvenser i form af smitte og død – bliver af indskrænkende og moraliserende karakter således, 

at individets lyst til mere liv bliver af mere begrænsende karakter end tidligere set. Af de konkrete 

nedslagspunkter i de fem analyseelementer har det været muligt at koble deres interne relation – 
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relationen mellem de interagerende objekter, praksisser og udsagn – og dermed fremanalysere en 

identificerbar orden imellem disse, hvorigennem frygtdispositivets eksistens kan afdækkes. På denne 

baggrund konkluderer specialet, at trods nedslagspunkternes forskellighed arbejder de alle ud fra det 

samme rationale, om at afbøde den frygtsomme smittespredning som truer samfundets fremtidige 

eksistens, hvorfor frygtdispositivet også finder det nødvendigt at handle før det har tilstrækkelig viden 

om virussens karakter. 

 

For en endelig besvarelse af problemformuleringen kan det således konkluderes, at regeringsledelsens 

styring kan forstås som en særlig måde at disponere befolkningen på, idet styringen tager afsæt i 

frygtdispositivets problemudpegning af coronavirus som et problem, der kræver en hurtig og effektiv 

løsning. Frygtdispositivet løser denne immanente fare på sin helt egen særlige måde, ved at disponere 

det enkelte individ for omfattende begrænsninger af dets livsudfoldelsesmuligheder legitimeret 

gennem forskellige former for frygt. Samtidig stiller frygtdispositivet individet medansvarligt for 

coronaepidemiens udvikling således, at den enkelte borger af frygt for alternativet accepterer et 

personligt ansvar og afkald på privilegier for at forhindre smitteudviklingen. Det kan hermed 

konkluderes, at frygtdispositivet bliver en yderst subtil og invaderende magtform, der hastigt og 

flygtigt bevæger sig ud i alle afkroge af det danske samfund under coronaepidemien. Her plantes 

frygten i befolkningens indre sindstilstand og afliver borgerens lyst til aktivt medborgerskab til fordel 

for et upassioneret begær efter sikkerhed. 

 

På baggrund af undersøgelsesspørgsmål et kan det således konkluderes, at frygten som 

legitimitetsgrundlag yder indflydelse på regeringsledelsens styring af befolkningen under 

coronaepidemien, ved at lede denne gennem en begrænsning af borgerens livsudfoldelse og 

indskrænkning af dens frihed. Styring gennem frygt virker således invaderende på befolkningens 

sindstilstand, idet den på en subtil og snu måde formes i overensstemmelse med den viden om og 

forståelse af coronavirus som frygtdispositivet stiller til rådighed. På den baggrund har det været 

muligt at diskutere andet undersøgelsesspørgsmål, om der under coronaepidemien kan identificeres 

en tendens til, at regeringsledelsens særlige styring på baggrund af frygt tydeligt influerer 

modstandens og kritikkens muligheder. Konkret konkluderer specialet, at modstandens muligheder 

påvirkes ved at indskrænke, hvordan der kan ydes modstand og kritik ved, at regeringsledelsen både 

indoptager og repræsenterer modstandens kritik samt afværger kontroversielle og modstridende 

virkelighedsopfattelser, der udgør en fare for frygtdispositivets måder at virke på. Derudover 



Copenhagen Business School                              Kandidatafhandling 
Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse                           Kontraktnummer: 18440 

 

103 

diskuteres, hvorfor det under coronakrisen er nødvendigt for regeringsledelsen at begrænse 

muligheden for modstand. Hertil fremstiller diskussionen en hypotese om, at frygtbaserede 

magtudøvelser ikke tåler samme mængde modstand som magtudøvelser forankret i evidensbaseret 

viden gør. 

 

10. Specialets bidrag og relevans 

Dette afsnit søger at reflektere over opgavens betydning og relevans samt at sætte dennes resultater 

ind i en større samfundsmæssig kontekst. Som det fremgår af problemformuleringen, søger specialet 

at påvise, hvordan frygten som det altoverskyggende styringsrationale bliver regeringsledelsens måde 

at løse det særlige problem som coronavirussen forårsager – nemlig en hurtig udviklende 

smitteudbredelse, med alvorlige konsekvenser som sygdom og død til følge. Et væsentligt bidrag har 

på denne vis været at gøre læseren opmærksom på, at denne styring ikke er en selvfølgelighed, trods 

det af regeringsledelsen fremstilles sådan. Regeringsledelsens styring af befolkningen under 

coronaepidemien problematiseres således som værende en styring, der opstiller grænsesættende 

logikker – og derigennem fortæller den enkelte, hvad der må gøres og ikke gøres – hvortil specialet 

finder, at styringen også kunne have være anderledes. Konkret styres der under coronaepidemien efter 

et rationale om at begrænse individets livsudfoldelse og aktive medborgerskab, ved at isolere og 

adskille borgere fra hinanden, hvormed risikoen for, at den enkelte borger udgør en fare, anses som 

værende problemet, der må løses. Styringen kunne i stedet have taget udgangspunkt i at lede på en 

mere generøs og fællesskabende måde, hvortil borgeren aktivt inddrages og dermed gøres 

medansvarlig på en anden og mindre begrænsende måde. I den forbindelse ville mangfoldigheden og 

livets lyst til mere liv fortsat være at finde i de demokratiske politiske beslutningsprocesser. På denne 

vis findes specialet relevant, idet dette påviser, at regeringsledelsens sandhed og diskurs aldrig er en 

endelig sandhed, men snarere en forståelse skabt af frygtdispositivet, hvorfor også denne forståelse 

er kontingent og kan modsiges, trods dette synes at være vanskeligere end tidligere set. 

 

Sættes specialets konklusioner i en større samfundsmæssig kontekst kan det hævdes, at denne form 

for kritisk analyse af samtidige magtudøvelser også bliver nødvendig i fremtiden. Fremhæves 

specialets indledende pointer om globaliseringens betydning for det moderne demokratiske samfund 

har denne blandt andet været ensbetydende med afkald på kontrol. I takt med ophævelsen af grænser 
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landene imellem er fjendebilledet, frygten og krisen blevet af mere ukendt karakter. Som specialets 

frygtperspektiv fremviser er dette dog ikke ensbetydende med, at krisen ikke er her eller ikke vil 

forekomme i fremtiden. Tværtimod er tendensen, at kriserne blot bliver flere og flere og på grund af 

globaliseringen fremstår ukonkrete og ansigtsløse i form af transnationale strømninger, hvorfor de 

også virker mere frygtsomme end tidligere identificerbare fjender og kriser. Af samme grund findes 

det nødvendigt for lande at foretage en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, hvis formål bliver 

at foregribe og afværge krisernes katastrofale omfang. Konkret har specialet påvist, at coronakrisens 

uforudsigelighed, ukontrollerbarhed og pludselige indtræden har påvirket de politiske 

beslutningsprocesser, hvor magtens beføjelser har vist sig fra en helt anden side end tidligere set. 

Argumentet for specialets relevans i en samfundsmæssig kontekst vil være at anskue coronakrisen og 

de mange særregler, regulerende beslutninger og lovmæssige ændringer af særlig udemokratisk 

karakter, i lyset af en frygt for flere potentielle fremtidige kriser af samme frygtsomme skala.  

 

En refleksion i forlængelse heraf bliver om demokratiets oprindelige form, under en krise 

indskrænkes og efterfølgende vil have svært ved at nå tilbage til sin forhenværende form, grundet en 

frygt for næste krise. Netop af denne grund findes det ekstra nødvendigt og relevant, at sætte 

spørgsmålstegn ved lignende magtudøvelser i fremtidige krisetider, da tendensen synes at være af 

særlig kedelig og udemokratisk karakter. På denne måde bidrager specialet til en kritisk forholdemåde 

overfor magtudøvelser i krisetider, og opfordrer den danske befolkning til at anlægge et kritisk blik 

på styringen under corona, der er kontingent og et resultat af manglende politiske kampe og 

muligheder for modstand. På denne måde søger specialet også at kunne bidrage til, at flere danskere 

genfinder deres indre livskraft og lyst til at udtrykke modstand og kritik over for nødvendigheden af 

styring gennem frygt og den dertil fremstillede nødvendighed af at indskrænke grundlovssikrede 

rettigheder. Spørgsmålet bliver således, hvad fremtiden byder på, hvis demokratiet og borgerens 

rettigheder skrider en smule ved hver krise? Hvordan vil det danske retssamfund se ud i fremtiden 

med stadig flere kriser, hvor ret og rettigheder betinges og kontrolleres af frygt? Læserens 

forhåbentlige refleksion over disse spørgsmål – om de demokratiske begrænsninger, som medfølger 

af magtens ændrede beføjelser – er netop grundlaget for opfordringen til dialog, som specialet ser 

værende sit vigtigste bidrag. 
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